
 

 Verzoek tot ontheffing van de wettelijke opleidingseis  
Dit formulier dient, volledig digitaal ingevuld, daarna ondertekend, en voorzien van alle vereiste documenten, te worden 
gezonden aan het College voor Promoties (Postbus 19268, 1000GG Amsterdam; cvp-exemption-bb@uva.nl). Kandidaten van de 
Faculteit der Geneeskunde kunnen dit formulier indienen via de gedelegeerde promotiezaken: Bureau Promotiezaken, kamer E2-176, 
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam (promotiezaken@amc.uva.nl). 

Let op: Dit formulier is alleen bedoeld voor kandidaten met promotor die niet voldoen aan de Nederlandse 
opleidingseis voor de toelating tot het promotietraject zoals geformuleerd in het Promotiereglement 2020, artikel 7.1. 
Voldoet u wel aan deze eis, dan kunt u direct om toelating tot het promotietraject verzoeken door middel van het 
formulier ‘Verzoek tot toelating tot het promotietraject’. 

a) Gewaarmerkte kopieën van alle door u behaalde academische diploma’s.* 
b) Gewaarmerkte kopieën van bij de bovengenoemde diploma’s behorende complete cijferlijsten of 

overzichten van studieonderdelen (alleen documenten afgegeven door de onderwijsinstelling worden 
geaccepteerd). 

c) Vertalingen indien bovengenoemde documenten in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans, Duits, 
Spaans, Portugees of Italiaans zijn opgesteld.** Indien vertalingen worden verschaft, dienen tevens de originele 
getuigschriften zoals omschreven onder a) en b) te worden overlegd. 

d) Een kopie van een wettelijk toegestaan identiteitsbewijs waarop uw volledige identiteitsgegevens zijn 
weergegeven (volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats). Indien de naam op het identiteitsbewijs afwijkt 
van de naam op een of meerdere diploma’s, dient u een officieel bewijsstuk van naamswijziging te overleggen, 
zoals een geboorte- of huwelijksakte. 

e) Uw curriculum vitae met aanvullende informatie over uw opleiding, werkervaring, onderzoekservaring en 
eventuele publicaties. 

* Kopieën van originele documenten dienen ter voorkoming van valsheid in geschrifte te zijn gewaarmerkt, hetzij door de 
onderwijsinstelling die het originele document heeft afgegeven, hetzij door een notaris. Als bewijs van authenticiteit dienen de 
kopieën te zijn voorzien van een stempel of zegel, en een handtekening. 

 
 

** De vertaling dient door de onderwijsinstelling zelf te zijn afgegeven, of door een beëdigd vertaler te zijn opgesteld. Het 
document dient daartoe voorzien te zijn van een waarmerking van de vertaler. 
 

Achternaam:  ☐Dhr. 
☐Mw. 

Voornamen: 
(voluit)  

Roepnaam:  
Geboortedatum:  Geboorteplaats en -land:  

Adres:  

Postcode:  Plaatsnaam:  Land:  
Telefoonnummer:  E-mailadres:  

Beoogd 
promotor 

Titulatuur, volledige initialen en achternaam: Dhr. ☐Mw.☐  
E-mailadres:  
Affiliatie: ☐UvA ☐Anders, nl.:  

Beoogd 
(co)promotor 

Titulatuur, volledige initialen en achternaam: Dhr. ☐Mw.☐  
E-mailadres:  
Affiliatie: ☐UvA ☐Anders, nl.:                                                                                                                  

Faculteit:  
Datum:  

Handtekening kandidaat: 

Graduate school:  
   

Voeg de volgende documenten bij dit aanvraagformulier: 
 
 

N.B.: Het College voor Promoties retourneert geen documenten, ook niet als u uw aanvraag intrekt of nadat 
u een positief besluit op uw aanvraag hebt ontvangen. 

cf. Promotiereglement 2020 
 

cf. Promotiereglement 2020 
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