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Universiteitsreglement

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen inzake de inrichting en het
bestuur van de Universiteit

Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. afdeling:
b. bedrijfsvoering:

de in artikel 21 bedoelde afdeling;
het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de verkrijging, de
beschikbaarstelling, de inzetbaarheid en de verzorging dan wel het
onderhoud van de financiële, personele en materiële middelen van de
Universiteit;
c. belanghebbende:
belanghebbende conform de definitie van artikel 1:2 Algemene wet
d. bestuursconvenant:
bestuursrecht (Awb);
een meerjarige afspraak tussen het College van Bestuur enerzijds en een
faculteit, gemeenschappelijke dienstverlenende eenheid dan wel, indien
van toepassing, een interfacultair of universitair instituut anderzijds,
inzake de taken van die faculteit, gemeenschappelijke dienstverlenende
eenheid of dat instituut, de doelstellingen met betrekking tot die taken
en de daarvoor door het College van Bestuur ter beschikking te stellen
middelen;
e. Board of Studies:
opleidingscommissie bedoeld in artikel 9.18 WHW;
f. het Centraal Bestuurlijk het overleg van het College van Bestuur met de decanen als bedoeld in
Overleg:
artikel 5;
g. het College van Bestuur: het in artikel 11, eerste lid, bedoelde College van Bestuur;
h. de decaan:
de in artikel 16, eerste lid, bedoelde decaan;
i. de faculteit:
de faculteit vermeld in Bijlage A;
j. Gezamenlijke
de Gezamenlijke Vergadering van de leden van de centrale organen
Vergadering:
voor medezeggenschap van personeel en studenten, als bedoeld in
artikel 42;
k. instituut:
de instituten als bedoeld in artikel 23 dan wel artikel 35;
l. college:
het instituut waarin de bacheloropleidingen zijn ondergebracht;
m. graduate school:
het instituut waarin de masteropleidingen en/of het opleidingsdeel van
promotietrajecten zijn ondergebracht;
n. de minister:
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
o. onderzoekinstituut:
het in artikel 23 en artikel 35, bedoelde onderzoekinstituut;
p. richtlijnen voor decanen: de door het College van Bestuur uit te vaardigen richtlijnen voor
decanen als bedoeld in artikel 13, eerste lid;
q. studentassessor:
de student bedoeld in artikel 15a;
r. de Universiteit:
de Universiteit van Amsterdam;
s. de wet:
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
t. het wetenschappelijke
het personeel dat binnen de Universiteit is aangesteld teneinde ten
personeel:
minste wetenschappelijk onderwijs te verzorgen, wetenschappelijk
onderzoek te verrichten dan wel beide.
2 De in dit reglement voorkomende begrippen hebben voor het overige, indien die begrippen ook
voorkomen in de wet, de betekenis die de wet daaraan geeft.
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Artikel 2
Dit is het bestuurs- en beheersreglement van de Universiteit van Amsterdam zoals bedoeld in
artikel 9.4 van de wet. De Bijlagen A, B en C maken deel uit van dit reglement.
Artikel 3
De Universiteit omvat de volgende organen en instellingen:
• de Raad van Toezicht;
• het College van Bestuur;
• het College voor Promoties;
• de faculteiten vermeld in Bijlage A en hun decanen;
• de Colleges en Graduate Schools vermeld in de onderscheidenlijke faculteitsreglementen of in
Bijlage B en hun directeuren;
• de onderzoekinstituten vermeld in de onderscheidenlijke faculteitsreglementen of in Bijlage B en
hun directeuren;
• de directeuren van de opleidingen vermeld in Bijlage C;
• de Boards of Studies (opleidingscommissies);
• Graduate Studies Committees;
• de examencommissies en examinatoren;
• de afdelingen en hun voorzitters;
• de organen voor medezeggenschap van personeel en studenten;
• de promovendiraad;
• de Senaat.
Artikel 4
1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel
en op de bedrijfsvoering.
2. Het College van Bestuur is belast met de algemene leiding van de Universiteit, onverminderd de
bevoegdheden van de Raad van Toezicht.
3. De decanen zijn belast met de algemene leiding van de faculteiten. Zij zijn voorts belast met het
bestuur en de inrichting van de faculteiten voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.
4. Het onderzoek binnen de universiteit wordt verricht in onderzoekinstituten.
5. Het onderwijs dat deel uitmaakt van de opleidingen binnen de Universiteit wordt verzorgd in
Colleges en Graduate Schools
6. Het onderwijs dat deel uitmaakt van het opleidingsdeel van promotietrajecten binnen de
Universiteit wordt verzorgd in Graduate Schools.
7. De afdelingen van de faculteiten hebben tot taak de ontwikkeling van het wetenschapsgebied
waarvoor zij zijn ingesteld en de zorg voor de ontwikkeling en de kwalificatie van de leden van
de afdeling.
Artikel 5
In het Centraal Bestuurlijk Overleg voert het College van Bestuur overleg met de decanen, over de
hoofdlijnen van het onderzoek, het onderwijs en de bedrijfsvoering, uitgaande van de strategische
profilering van de Universiteit en de op basis daarvan te bereiken doelen, zoals onder meer
vastgelegd in het instellingsplan.
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Hoofdstuk II

De Raad van Toezicht

Artikel 6
1. De leden van de Raad van Toezicht, alsmede de voorzitter daarvan, worden door de minister
benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig de bepalingen van de wet.
2. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale
Studentenraad. Dit is het lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad, zoals genoemd in artikel 9.7 WHW.
3. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van door de Raad van
Toezicht opgestelde en vooraf openbaar gemaakte profielen. De Centrale Ondernemingsraad en
Centrale Studentenraad worden in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit
te brengen over deze profielen.
Artikel 7
De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, bedoeld in artikel 1.3,
eerste lid WHW, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden
door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde.
Artikel 8
1. De Raad van Toezicht is belast met:
• het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College
van Bestuur;
• het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
• het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan;
• indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in
artikel 8.1 WHW;
• het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de
omgang met de branchecode;
• het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de rijksbijdrage;
• het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan de raad;
• het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;
• het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening
van de bevoegdheden in het jaarverslag van de universiteit;
2. De Raad van Toezicht overlegt ten minste twee keer per jaar met de Centrale Ondernemingsraad
(COR) en Centrale Studentenraad (CSR).
Artikel 9
De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een secretaris. Deze verricht zijn/haar werkzaamheden onafhankelijk, onder verantwoordelijkheid van de raad. De Raad van Toezicht heeft
instemmingsrecht op de benoeming en het ontslag van de secretaris van de raad.
Artikel 10
1. De Raad van Toezicht is verantwoording verschuldigd aan de minister.
2. De Raad van Toezicht verstrekt de minister de gevraagde inlichtingen betreffende zijn handelen.
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Hoofdstuk III

Het College van Bestuur

Artikel 11
1. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de Universiteit in haar geheel en met het
beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur stelt, indien van toepassing na overleg met de betrokken decaan, de
hoofdlijnen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering vast.
3. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de hoogleraren. Het College van Bestuur
kan een of meer hoogleraren benoemen als universiteitshoogleraar. De universiteitshoogleraar
wordt niet toegevoegd aan een faculteit.
Artikel 12
1 Het College van Bestuur kan de uitoefening namens hem van een gedeelte van zijn bevoegdheden
opdragen aan een persoon die al dan niet is aangesteld binnen de Universiteit.
2 Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd de op basis van het vorige lid toegekende
bevoegdheid te wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te
handelen of te doen handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het
College van Bestuur, worden besluiten ingevolge de eerste volzin niet genomen dan na overleg
met de persoon aan wie de bevoegdheid is toegekend.
3 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht en de minister de gevraagde
inlichtingen. Het College van Bestuur is voor de uitoefening van zijn bevoegdheden door of
namens hem verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
Artikel 13
1. Het College van Bestuur kan richtlijnen vaststellen met het oog op de organisatie en de
coördinatie van de uitoefening door de decaan van de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen van het faculteitsreglement;
b. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling alsmede de regelmatige beoordeling
daarvan;
c. het vaststellen van de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening;
d. het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit;
e. het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs -en examenregeling en op het
jaarlijks onderzoekprogramma, alsmede het uitbrengen van regelmatig verslag hieromtrent aan
het College van Bestuur;
f. het instellen van de examencommissies en de commissie voor het colloquium doctum,
alsmede de benoeming van de leden van die commissies;
g. de uitvoering van het verstrekken van een (bindend) studieadvies en verwijzing in de postpropedeutische fase;
h. het vaststellen van nadere regels omtrent de wijze waarop vrijstellingen kunnen worden
verkregen;
i. het verstrekken van een bewijs van toelating tot de masteropleiding;
j. het sluiten van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een of meer opleidingen met
een of meer decanen van andere faculteiten, in afstemming met het College van Bestuur;
k. het vaststellen van de procedures en criteria met betrekking tot erkenning van verworven
competenties.
2. Het College van Bestuur kan regels vaststellen met betrekking tot de bedrijfsvoering en kan
daaromtrent aanwijzingen geven.
3. Het College van Bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens en archiefbescheiden, alsmede met betrekking tot de wijze waarop informatie omtrent
de Universiteit wordt verschaft.
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Artikel 14
1. Het College van Bestuur bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder de rector magnificus.
2. De rector magnificus bezit de hoedanigheid van hoogleraar aan de Universiteit. De rector
magnificus wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
3. De benoeming van de leden van het College van Bestuur geschiedt op basis van door de Raad van
Toezicht opgestelde en vooraf openbaar gemaakte profielen. De centrale organen voor
medezeggenschap van personeel en studenten van de Universiteit van Amsterdam worden in de
gelegenheid gesteld aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen.
4. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur, inclusief de rector
magnificus, over te gaan, hoort de Raad van Toezicht ten minste vertrouwelijk het College van
Bestuur en de decanen en vraagt advies aan de centrale organen voor medezeggenschap van
personeel en studenten van de Universiteit van Amsterdam over het voorgenomen besluit tot
benoeming of ontslag. Het verzoek om advies geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van
wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
5. De voorzitter van het College van Bestuur wordt uit de leden door de Raad van Toezicht
benoemd.
6. Een lid van het College van Bestuur kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
7. Een lid van het College van Bestuur kan niet tevens zijn:
a. lid van de Raad van Toezicht;
b. decaan van een faculteit;
c. directeur of lid van het bestuur van een opleiding, alsmede lid van het bestuur van een
opleiding die wordt verzorgd door de stichting Hogeschool van Amsterdam in stand gehouden
instelling(en) voor hoger onderwijs;
d. voorzitter van een afdeling;
e. directeur van een instituut;
f. lid van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur van een andere Universiteit of
Hogeschool, met uitzondering van het lidmaatschap van het College van Bestuur van de
Hogeschool van Amsterdam.
Artikel 15
1. Het College van Bestuur kan, na overleg met het Centraal Bestuurlijk Overleg, overgaan tot het
instellen van een Senaat.
2. De Senaat kan gezien worden als academisch geweten van de Universiteit van Amsterdam. Hij
adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de hoofdzaken van het beleid van
de universiteit op het gebied van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening en daarmee
samenhangend het studentenbeleid en het personeelsbeleid. De advisering heeft vooral betrekking
op strategisch beleid en kwaliteitsbeleid.
3. De Senaat wordt samengesteld uit de hoogleraren en universitaire hoofddocenten. Het College
van Bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot de wijze van samenstellen en de werkwijze
van de Senaat.
Artikel 15a
1. Het College van Bestuur kan een studentassessor benoemen.
2. De studentassessor neemt deel aan de beraadslaging over het centraal te voeren beleid aan de
universiteit, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen.
3. De studentassessor woont de vergaderingen van het College van Bestuur bij, adviseert het
College en plaatst onderwerpen op de bestuurlijke agenda. Hij/zij onderhoudt nauw contact met
studenten binnen en buiten de medezeggenschap en vervult op die manier een scharnierfunctie
tussen het bestuur en de studentengemeenschap.
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Hoofdstuk IV

De faculteiten

Paragraaf 1 De decaan
Artikel 16
1 De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit. Hij is voorts belast met het bestuur
en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening en de overige
taken en bevoegdheden genoemd in de wet.
2 Het College van Bestuur benoemt de decaan voor een termijn van ten hoogste vijf jaren. Hij is
onmiddellijk herbenoembaar. Het College van Bestuur schorst en ontslaat de decaan. De decaan
heeft de hoedanigheid van hoogleraar.
3 De decaan werkt mede aan het bestuur van de Universiteit door onder meer het plegen van overleg
met het College van Bestuur ter zake van de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting.
4 De decaan heeft het recht om een voordracht te doen voor het verlenen van een doctoraat
honoris causa.
5 De decaan draagt zorg voor een doelmatige en doeltreffende inrichting van de faculteit.
6 De decaan voorziet, onverlet het overleg met de organen voor medezeggenschap van personeel en
studenten, in een geregelde vorm van overleg inzake bestuurlijke aangelegenheden van de
faculteit. Aan het overleg neemt naast de decaan ten minste een door de decaan aan te wijzen
student deel. De decaan stelt een regeling vast inzake de samenstelling van het overleg en de
onderwerpen welke in ieder geval in het overleg aan de orde komen. Alvorens de regeling vast te
stellen legt de decaan de regeling voor advies voor aan de organen voor medezeggenschap van
personeel en studenten.
Artikel 17
1 De decaan kan de uitoefening namens hem van een gedeelte van zijn bevoegdheden, anders dan
het recht bedoeld in artikel 16, vierde lid, opdragen aan een persoon binnen de faculteit, dan wel,
met toestemming van het College van Bestuur, daarbuiten. Het desbetreffende besluit van de
decaan wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van het College van Bestuur en bekend gemaakt
binnen de faculteit.
2 De decaan is te allen tijde bevoegd de op basis van het vorige lid toegekende bevoegdheid te
wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen
handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de decaan, worden
besluiten ingevolge de eerste volzin niet genomen dan na overleg met de persoon aan wie de
bevoegdheid is toegekend.
Artikel 18
1 De decaan wordt door het College van Bestuur belast met de uitoefening van bevoegdheden
namens het College inzake de bedrijfsvoering binnen de faculteit. In het Standaardmandaat
Bedrijfsvoering heeft het College bepaald onder welke voorwaarden de decaan die uitoefening
aan een onder zijn gezag staande persoon kan opdragen.
2 Het College is te allen tijde bevoegd de op basis van het vorige lid toegekende bevoegdheid te
wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen
handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het College, worden
besluiten ingevolge de eerste volzin niet genomen dan na overleg met de decaan.
Artikel 19
1 De decaan alsmede, waar het betreft de bedrijfsvoering, de persoon bedoeld in artikel 17,
eerste lid, tweede volzin, verschaffen het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen. Zij
verschaffen tevens de gevraagde inlichtingen inzake de bedrijfsvoering aan door het College van
Bestuur aangewezen personen. Indien het betreft een persoon als bedoeld in artikel 17, eerste lid,
tweede volzin, brengt deze de verschafte inlichtingen ter kennis van de decaan.
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2 De decaan is voor de uitoefening van zijn bevoegdheden door of namens hem verantwoording
verschuldigd aan het College van Bestuur.
Artikel 20
De decaan ziet erop toe dat de samenwerking tussen de afdelingen en de instituten van de
Universiteit gericht is op, in hun onderlinge samenhang:
a. de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling, van het onderzoekprogramma van de
faculteiten en van de instituten alsmede van andere activiteiten met betrekking tot onderwijs en
onderzoek;
b. de doelmatige aanwending van de ter beschikking gestelde middelen;
c. een duurzame ontwikkeling van de personele organisatie, van de wetenschapsgebieden binnen de
faculteiten en van de kennis op die wetenschapsgebieden.
Paragraaf 2 Afdelingen en ondersteunende eenheden
Artikel 21
1. De afdeling heeft tot taak de ontwikkeling van het wetenschapsgebied waarvoor zij is ingesteld en
de zorg voor de ontwikkeling en de kwalificatie van de leden van de afdeling.
2. De leden van de afdeling werken mede aan de werkzaamheden van de Colleges, Graduate
Schools en onderzoekinstituten van de Universiteit.
3. Een afdeling bestaat uit wetenschappelijk personeel.
4. Het overige personeel van de faculteit maakt deel uit van een of meer ondersteunende eenheden
binnen de faculteit (b.v. een capaciteitsgroep ondersteunend- en beheerspersoneel, (OBP)).
5. De decaan kan beslissen dat personen die zonder in dienst te zijn van de universiteit binnen de
faculteit zijn tewerkgesteld, teneinde werkzaam te zijn op het wetenschapsgebied van de afdeling,
deel uitmaken van de afdeling.
Artikel 22
1 De decaan stelt na overleg met het College van Bestuur de afdelingen van de faculteit in door
vermelding in het faculteitsreglement.
2 De decaan benoemt de voorzitter van de afdeling, die de hoedanigheid heeft van hoogleraar, voor
een termijn van ten hoogste vijf jaren. Hij is onmiddellijk herbenoembaar.
3 De decaan schorst en ontslaat de voorzitter van de afdeling.
4 Op de deelname van leden van de afdeling aan de werkzaamheden van een instituut is paragraaf 4
van dit hoofdstuk van toepassing.
5 De voorzitter is verantwoording verschuldigd aan de decaan en verstrekt de decaan de gevraagde
inlichtingen.
6 De voorzitters verstrekken het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen. Zij brengen de
verschafte inlichtingen ter kennis van de decaan.
Paragraaf 3 Facultaire instituten
Artikel 23
1 Een faculteit kent de volgende facultaire instituten: onderzoekinstituten, Colleges en Graduate
Schools.
2 Colleges en Graduate Schools worden door de decaan belast met respectievelijk het verzorgen
van het bachelor- en masteronderwijs dat deel uitmaakt van opleidingen van de Universiteit. Het
opleidingsdeel van de promotietrajecten is eveneens ondergebracht in Graduate Schools.
3 Onderzoekinstituten worden door de decaan belast met het verzorgen van onderzoek dat deel
uitmaakt van het onderzoekprogramma van de faculteit.
4 De facultaire instituten kunnen door de decaan worden belast met het verzorgen van onderwijs
dat geen deel uitmaakt van een opleiding, met onderzoek dat geen deel uitmaakt van het
onderzoekprogramma van de faculteit en met activiteiten in het kader van de maatschappelijke
dienstverlening.
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Artikel 24
1 Facultaire instituten worden ingesteld bij faculteitsreglement. De instituten worden om de tien
jaar geëvalueerd.
2 De decaan regelt het bestuur en de inrichting van de facultaire instituten. In het faculteitsreglement worden regels gesteld omtrent het bestuur en de bedrijfsvoering van de facultaire
instituten.
Artikel 25
1 De decaan benoemt de directeuren van de facultaire instituten voor een termijn van ten hoogste
vijf jaren. De directeuren zijn onmiddellijk herbenoembaar.
2 De decaan schorst en ontslaat de directeuren.
3 De directeuren zijn verantwoording verschuldigd aan de decaan en verstrekken de decaan de
gevraagde inlichtingen.
4 De directeuren verstrekken het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen. Zij brengen de
verschafte inlichtingen ter kennis van de decaan.
Artikel 26
1 De decaan kan besluiten een adviesraad in te stellen voor een onderzoekinstituut. Een adviesraad
bestaat uit personen die niet binnen het onderzoekinstituut werkzaam zijn.
2 De decaan benoemt de leden van de adviesraad na overleg met de directeur.
3 De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en de decaan.
Artikel 27
1. Elk College en elke Graduate School heeft ten minste één Board of Studies (opleidingscommissie). De Board bestaat voor de helft uit studenten van de opleiding(en) van het
desbetreffende College of de desbetreffende Graduate School.
2. De decaan kan besluiten tot het instellen van een gezamenlijke Board van meerdere Colleges of
van meerdere Graduate Schools.
3. De decaan benoemt de leden van de Board na overleg met de directeur(en) van het College of
Graduate School.
4. De Board heeft naast de in de wet genoemde taak de volgende taken:
a. Het adviseren en ondersteunen van de directeur van het College of de Graduate School;
b. Het adviseren over de onderwijsprogramma’s en de beleidsvorming binnen het College en de
Graduate School;
c. Het adviseren over de kwaliteit van de opleiding;
d. Het adviseren over de kwaliteit van de studiebegeleiding;
e. Het adviseren over de aansluiting van bacheloropleidingen op daartoe aangewezen
aansluitende masteropleidingen c.q. vice versa.
Artikel 28
1 Binnen de faculteit wordt een Graduate Studies Committee ingesteld.
2 De Graduate Studies Committee is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma en de
monitoring van de promotietrajecten. In de Graduate Studies Committe hebben in ieder geval de
directeur(en) van de Graduate School(s) en de directeuren van de onderzoekinstituten van de
faculteit zitting.
3 De decaan benoemt de leden van de Graduate Studies Committee na overleg met de in het tweede
lid van dit artikel genoemde directeuren.
4 De Graduate Studies Committee adviseert en ondersteunt de directeur(en) van de facultaire en,
indien van toepassing, interfacultaire Graduate School(s) over het opleidingsprogramma van de
promotietrajecten.
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Paragraaf 4 Samenwerking tussen afdelingen en facultaire instituten
Artikel 29
1. Het College van Bestuur kan richtlijnen geven ten aanzien van voorwaarden die op deelname van
personeelsleden aan werkzaamheden van facultaire instituten van toepassing zijn.
2. De decaan ziet toe op de wijze waarop de afdeling en haar leden bijdragen aan de werkzaamheden van de facultaire instituten. De decaan kan daartoe richtlijnen en aanwijzingen geven voor
het overleg bedoeld in het derde lid.
3. De directeur van het facultaire instituut en de voorzitter van de afdeling bepalen in gezamenlijk
overleg welke personeelsleden uit de afdeling onder welke voorwaarden deelnemen aan de
werkzaamheden van de facultaire instituten. Bij ontbreken van overeenstemming beslist de
decaan van de faculteit waartoe de afdeling behoort, gehoord de voorzitter van de afdeling en de
directeur van het betreffende instituut.
4. De decaan besluit, waar het personen betreft die geen deel uitmaken van een afdeling van de
Universiteit, welke personen deelnemen aan de werkzaamheden van de facultaire instituten.
5. De decaan besluit, zo nodig de betrokken personeelsleden gehoord, welke personeelsleden
ondersteunende taken ten behoeve van de facultaire instituten vervullen.
6. De voorzitter van de afdeling is belast met het bestuur en de inrichting van de afdeling, daaronder
begrepen de regelmatige beoordeling van het functioneren van de leden en, indien en voor zover
dat aan hem wordt opgedragen, de overige aspecten van de bedrijfsvoering inzake het personeel.
7. De directeur van het facultaire instituut geeft leiding aan de werkzaamheden van het instituut. Hij
verschaft informatie over het functioneren van elk personeelslid aan de voorzitter van de afdeling
waaruit het personeelslid afkomstig is.
Paragraaf 5 Onderzoek en onderwijs
Artikel 30
1 De decaan stelt het jaarlijkse onderzoekprogramma van de faculteit vast na overleg met de
directeuren van de facultaire onderzoekinstituten.
2 Hij brengt hieromtrent regelmatig verslag uit aan het College van Bestuur.
Artikel 31
1 De decaan stelt de onderwijs- en examenregeling voor elke opleiding vast. Hij vraagt daartoe het
advies van de Board of Studies (opleidingscommissie), van de directeur van de opleiding, van de
examencommissie en van de directeur van het College of de Graduate School waartoe de
opleiding behoort.
2 De decaan beoordeelt regelmatig de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.
Bij deze beoordeling betrekt hij de jaarlijkse beoordeling hiervan door de Board of Studies
(opleidingscommissie). Hij brengt hiervan jaarlijks verslag uit aan het College van Bestuur.
3 De decaan stelt nadere regels vast omtrent de wijze waarop vrijstelling kan worden verkregen van
de eisen met betrekking tot het diploma dat toegang tot de opleiding of tot de examens geeft dan
wel het vakkenpakket van dat diploma.
4 De decaan stelt het College van Bestuur op de hoogte van zijn voornemen een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van één of meer opleidingen te sluiten met een of meer
decanen van andere faculteiten. De gemeenschappelijke regeling behoeft de goedkeuring van het
College van Bestuur.
Paragraaf 6 Opleidingen
Artikel 32
1 De Universiteit omvat de opleidingen die zijn vermeld in Bijlage C.
2 De decaan bepaalt tot welk College of tot welke Graduate School een tot de faculteit behorende
opleiding behoort. De decaan bepaalt welke andere Colleges of Graduate Schools eveneens belast
zijn met de uitvoering van een gedeelte van het onderwijs zoals voorzien in de onderwijs- en
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examenregeling. Voor zover het een instituut buiten de faculteit betreft dient voorafgaand
overeenstemming te worden bereikt met de betrokken decaan dan wel met het College van
Bestuur, indien het een universitair instituut betreft waarvoor in Bijlage B geen faculteit is
genoemd waarvan de decaan is belast met de regeling van het bestuur, de inrichting en de
bedrijfsvoering van het instituut. De decaan benoemt een directeur voor iedere opleiding, na
overleg met de directeur van het College of de Graduate School waarvan de opleiding deel
uitmaakt.
De decaan kan voor meer dan één opleiding dezelfde directeur benoemen. De decaan kan de
directeur van het College of van de Graduate School benoemen tot directeur van een of meer van
de tot het betreffende College of de betreffende Graduate School behorende opleidingen. In het
geval tot een College of Graduate School één opleiding behoort, is de directeur daarvan tevens
directeur van de opleiding. Een directeur kan niet tegelijkertijd benoemd zijn tot directeur van een
College en van een Graduate School.
De directeur van een opleiding wordt benoemd voor een termijn van ten hoogste vijf jaren. Hij is
onmiddellijk herbenoembaar.
De decaan schorst en ontslaat de directeur.
De directeur van de opleiding is geplaatst onder het gezag van de directeur van het College of de
Graduate School waartoe de desbetreffende opleiding behoort.
In het faculteitsreglement worden nadere regels gesteld omtrent het bestuur van de opleidingen.

Artikel 33
1 De directeur van de opleiding is belast met de coördinatie van de uitvoering van het onderwijs ten
behoeve van de opleiding. Hij bepaalt in overeenstemming met de directeur van het betreffende
College of de betreffende Graduate School welke personen het onderwijs voor de onderdelen van
de opleiding verzorgen.
2 Indien en voor zover een gedeelte van de opleiding tevens deel uitmaakt van dan wel toegang
verleent tot een andere opleiding oefent de directeur zijn bevoegdheden bedoeld in het eerste lid
niet uit dan na overleg met de directeur van die andere opleiding.
3 De directeur van de opleiding is verantwoording verschuldigd aan de directeur van het College of
de Graduate School. Hij verschaft de decaan en de directeur van het College of de Graduate
School de gevraagde inlichtingen.
Artikel 34
1 De decaan stelt voor elke opleiding dan wel groep van opleidingen de examencommissie in
alsmede de commissie voor het colloquium doctum.
2 De decaan benoemt de leden van de commissies bedoeld in het eerste lid voor een termijn van ten
hoogste drie jaren met recht op herbenoeming. De totale zittingsduur bedraagt maximaal
negen jaar.
3 De decaan schorst en ontslaat de leden van de commissies bedoeld in het eerste lid.
4 De commissies en hun leden verschaffen de decaan en de directeur van de opleiding de gevraagde
inlichtingen.
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Hoofdstuk V

Interfacultaire Colleges, Graduate Schools en overige
instituten

Artikel 35
1 Interfacultaire Colleges, Graduate Schools en onderzoekinstituten alsmede de andere interfacultaire en universitaire instituten worden ingesteld door het College van Bestuur na overleg in
het Centraal Bestuurlijk Overleg, door vermelding in Bijlage B, die deel uitmaakt van dit
reglement. Het instituut wordt ingesteld voor een periode van ten hoogste tien jaren. Deze periode
wordt in Bijlage B vermeld.
2 Voor interfacultaire Colleges, Graduate Schools en onderzoekinstituten wordt één faculteit tot
penvoerder benoemd. Deze faculteit wordt in Bijlage B vermeld.
3 De decaan van de faculteit die is vermeld bij de in Bijlage B genoemde interfacultaire Colleges,
Graduate Schools en onderzoekinstituten regelt het bestuur, de inrichting en de bedrijfsvoering
van het instituut. Artikel 23 is van overeenkomstige toepassing. Indien het een onderzoekinstituut
betreft, stelt de decaan na overleg met de directeur van het instituut het onderzoekprogramma van
het instituut vast. Indien het een College of Graduate School betreft regelt de decaan van de
penvoerende faculteit eveneens de medezeggenschap.
4 Het College van Bestuur dan wel, indien in Bijlage B bij het instituut een faculteit is vermeld, de
decaan van die faculteit regelt het bestuur, de inrichting en de bedrijfsvoering van het in Bijlage B
bedoelde universitaire instituut. Artikel 23 is van overeenkomstige toepassing. Indien het een
universitair onderzoekinstituut betreft, stelt het College van Bestuur onderscheidenlijk de decaan
na overleg met de directeur van het instituut het onderzoekprogramma van het instituut vast.
5 Indien en voor zover de decaan het niet gewenst of mogelijk acht bij de uitoefening van de in het
derde en vierde lid bedoelde bevoegdheden de artikelen 23-28 en het faculteitsreglement op
overeenkomstige wijze toe te passen, treedt hij met het College van Bestuur in overleg.

Hoofdstuk VI

De Bestuursstaf en de Gemeenschappelijke
dienstverlenende eenheden.

Artikel 36
1 De Universiteit kent ter ondersteuning van het College van Bestuur en van andere eenheden van
de Universiteit, alsmede voor het verlenen van diensten aan studenten en personeelsleden, een
Bestuursstaf en Gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden.
2 Het College van Bestuur stelt de taak, omvang en inrichting van de in het vorige lid bedoelde
eenheden vast.

Hoofdstuk VII

Het College voor Promoties en de promovendiraad

Artikel 37
1 Het College voor Promoties wordt gevormd door de decanen en wordt voorgezeten door de
Rector Magnificus. De decaan kan na overleg met de Rector Magnificus een vaste vervanger
aanwijzen uit de hoogleraren van de faculteit.
2 Het College voor Promoties is namens de Universiteit verantwoordelijk voor de toekenning van
het doctoraat.
3 Het College voor Promoties heeft het recht om op de voordracht van een decaan wegens zeer
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uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen het doctoraat honoris causa te verlenen.
4 Alvorens het doctoraat honoris causa toe te kennen hoort het College voor Promoties het College
van Bestuur.
Artikel 38
Met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde stelt het College voor Promoties het
promotiereglement vast. In dat reglement worden geregeld:
a. de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en met betrekking tot de
promotie zelf, daaronder begrepen de taak en bevoegdheden van ieder die bij de promotie is of
kan worden betrokken, en
b. de voorzieningen betreffende de beslechting van geschillen die zich met betrekking tot de
voorbereiding van de promotie en de promotie zelf kunnen voordoen.
Artikel 39
Het College van Bestuur stelt een promovendiraad in. Het College geeft daarbij tevens nadere regels
met betrekking tot de wijze van samenstellen, de taken en de werkwijze van de promovendiraad.

Hoofdstuk VIII

Medezeggenschap van medewerkers en studenten

Artikel 40
1. De medezeggenschap van de medewerkers van de Universiteit wordt uitgeoefend overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden.
2. De ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld advies
uit te brengen over een voorgenomen besluit tot vaststelling van een bestuursconvenant.
Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.
3. De centrale ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld zowel instemming te geven op de
hoofdlijnen van de universitaire begroting (art. 9.33 WHW) als advies uit te brengen over de
universitaire begroting. Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden is van overeenkomstige
toepassing.
4. De centrale ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen alvorens tot
benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur wordt overgegaan door de Raad
van Toezicht.
5. De centrale ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht
advies uit te brengen over de profielen van de leden van het College van Bestuur en van de leden
van de Raad van Toezicht.
6. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk
voorgenomen besluit van de bestuurder tot benoeming en ontslag van een directeur van een
facultair instituut respectievelijk een gemeenschappelijke dienstverlenende eenheid en van een
voorzitter van een afdeling en van de secretaris van de universiteit. Artikel 30 van de Wet op de
Ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.
7. De ondernemingsraad van een faculteit wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen
over elk voorgenomen besluit van de decaan tot:
• vaststelling en wijziging van een onderwijs- en examenregeling;
• vaststelling en wijziging van het facultaire onderzoekprogramma dan wel het onderzoekprogramma van een interfacultair of een universitair instituut.
Artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing.
8. Elk voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement behoeft de
instemming van de ondernemingsraad. Artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden is van
toepassing.
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Artikel 41
1 Het College van Bestuur stelt een Medezeggenschapsregeling Studenten vast, die algemene
regels bevat met betrekking tot de wijze waarop in de Universiteit en de faculteiten medezeggenschap door studenten wordt uitgeoefend.
2 De Medezeggenschapsregeling Studenten behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3 Het Reglement voor de Centrale Studentenraad geeft nadere regels met betrekking tot de wijze
waarop medezeggenschap wordt uitgeoefend in de Centrale Studentenraad. Het Reglement voor
de Centrale Studentenraad wordt vastgesteld door het College van Bestuur nadat het de
instemming van tweederde van het aantal leden van de Centrale Studentenraad heeft verworven.
4 Het faculteitsreglement geeft nadere regels omtrent de wijze waarop de medezeggenschap van
studenten in de faculteiten wordt uitgeoefend.
Artikel 42
1 Aan de Universiteit is een Gezamenlijke Vergadering verbonden, waarvan deel uitmaken de
leden van de centrale organen voor medezeggenschap van personeel en studenten.
2 De Gezamenlijke Vergadering is bevoegd aan het College van Bestuur voorstellen te doen over
het Universiteitsreglement. Het College van Bestuur brengt op deze voorstellen binnen dertig
werkdagen een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de Gezamenlijke Vergadering.
3 De Gezamenlijke Vergadering is bevoegd het College van Bestuur tenminste tweemaal per jaar
uit te nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door haar
opgestelde agenda.
4 De wet en het Reglement voor de Gezamenlijke Vergadering geven bepalingen met betrekking
tot aangelegenheden waarover de Gezamenlijke Vergadering instemmingsrecht heeft, de wijze
waarop het College van Bestuur informatie verschaft aan de Gezamenlijke Vergadering en de
termijnen waarbinnen tot instemming of onthouding van instemming dient te worden besloten.
In het Reglement wordt geregeld hoe invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid genoemd in
lid 3, waaronder de minimale termijn waarop het College van Bestuur kan worden uitgenodigd,
en het tweede lid van artikel 8. In het Reglement wordt, indien de aantallen leden van de centrale
organen voor medezeggenschap van personeel en studenten niet gelijk zijn, tevens geregeld de
wijze waarop voor beide geledingen wordt voorzien in gelijke invloed op de besluitvorming
binnen de Gezamenlijke Vergadering.
5 Het Reglement voor de Gezamenlijke Vergadering wordt vastgesteld door het College van
Bestuur nadat het de instemming van tweederde van het aantal stemmende leden van de
Gezamenlijke Vergadering heeft verworven.

Hoofdstuk IX

Rechtsbescherming personeel

Artikel 42a
1. Een belanghebbende kan tegen een besluit genomen door of namens het College van Bestuur,
waarbij hij/zij rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen, schriftelijk bezwaar maken, tenzij
een andere voorziening op grond van de wet openstaat.
2. Het College van Bestuur beslist schriftelijk op bezwaren, met inachtneming van de Algemene
wet bestuursrecht.
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Hoofdstuk X

Rechtsbescherming studenten, toegankelijke faciliteit
en geschillenadviescommissie

Artikel 43
1. Voor studenten is voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep vanwege een genomen
beslissing van een orgaan van de universiteit dan wel het ontbreken ervan op grond van de wet
en daarop gebaseerde regelingen één, digitaal, loket ingericht. Onder student wordt verstaan:
student, aanstaande student, voormalig student, extraneus, aanstaande extraneus of voormalig
extraneus.
2. De termijn voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep bedraagt zes weken.
3. De ontvangst van de klacht, het bezwaar of beroep wordt per e-mail bevestigd en na ontvangst
direct doorgezonden naar de desbetreffende klachtencoördinator, in het geval van een klacht, en
naar Juridische Zaken in het geval van een bezwaar of beroep.
Artikel 44
1. Voor de behandeling van bezwaren van studenten is er een geschillenadviescommissie als
bedoeld in artikel 7.63a van de wet. Voor de behandeling van bezwaren tegen een iudicium
abeundi wordt voor de opleiding Geneeskunde en Tandheelkunde gebruik gemaakt van een
bijzondere, landelijk opererende, geschillenadviescommissie.
2. De geschillenadviescommissie bestaat uit een extern voorzitter en twee leden en wordt benoemd
door het College van Bestuur.
3. De geschillenadviescommissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over bezwaren met
betrekking tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van de wet en daarop
gebaseerde regelingen dan die bedoeld in artikel 7.61 van de wet.
4. Het College van Bestuur beslist na ontvangst van het bezwaar, in afwijking van artikel 7:10
derde lid van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 10 weken, onverminderd de beslissingen
op grond van de procedure bedoeld in artikel 7.63a, vierde lid, van de wet.

Hoofdstuk XI

Bijzondere leerstoelen

Artikel 45
1 Het College van Bestuur kan, na raadpleging van het College voor Promoties, een rechtspersoon
met volledige rechtsbevoegdheid bevoegd verklaren bij de Universiteit een bijzondere leerstoel te
vestigen. Het besluit vermeldt de faculteit waarbij en het wetenschapsgebied waarin door de
bijzonder hoogleraar onderwijs zal worden gegeven.
2 De bevoegdverklaring tot vestiging van een bijzondere leerstoel geschiedt op een daartoe
strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het bestuur van de betreffende rechtspersoon.
Het verzoek wordt gericht aan het College van Bestuur en gaat vergezeld van de statuten van de
verzoekende rechtspersoon, alsmede van bescheiden waaruit blijkt dat de kosten verbonden aan
het onderhouden van de leerstoel gedurende de periode waarvoor de leerstoel is ingesteld, door de
rechtspersoon kunnen worden gedragen.
3 Het in het voorgaande lid bedoelde bestuur geeft het College van Bestuur de nodige inlichtingen
omtrent de door het eerstbedoelde bestuur gevestigde leerstoel.
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Hoofdstuk XII

Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 46
De bevoegdheid van het College van Bestuur tot schorsing en vernietiging van besluiten van de
decaan als bedoeld in artikel 9.24 van de wet wordt niet uitgeoefend dan nadat de decaan van wie het
besluit voor schorsing of vernietiging in aanmerking komt ter zake is gehoord en in de gelegenheid is
gesteld het betreffende besluit binnen drie weken door een ander te vervangen, behoudens in alle
gevallen van onverwijlde spoed, zulks naar het oordeel van het College van Bestuur.

Hoofdstuk XIII

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 47
1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het College van Bestuur. Het besluit behoeft
de voorafgaande instemming van de Gezamenlijke Vergadering alsmede de goedkeuring van de
Raad van Toezicht.
2. In bijzondere gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur. De
Gezamenlijke Vergadering en de Raad van Toezicht worden in dat geval tijdig geïnformeerd.
3. Dit reglement kan worden aangehaald als het Universiteitsreglement. Het reglement treedt in
werking op de dag waarop het wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
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Bijlage A

Indeling in faculteiten

A1
De Universiteit omvat de navolgende faculteiten:
• de Faculteit der Geesteswetenschappen;
• de Faculteit der Rechtsgeleerdheid;
• de Faculteit der Geneeskunde, in een samenwerkingsverband met het Academisch Medisch
Centrum Amsterdam (AMC), ondergebracht in het AMC;
• de Faculteit Economie en Bedrijfskunde;
• de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica;
• de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen;
• de Faculteit der Tandheelkunde, in een samenwerkingsverband met de Faculteit der
Tandheelkunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam, ondergebracht in het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
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Bijlage B

Instituten als bedoeld in Hoofdstuk V

B1
De Universiteit omvat geen interfacultaire instituten als bedoeld in Hoofdstuk V.
B2
De Universiteit omvat de volgende onderzoekinstituten als bedoeld in Hoofdstuk V.:
• het Institute for logic, language and computation, tot 1 januari 2021. Gelet op artikel 35, derde en
vierde lid, regelt de decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
het bestuur, de inrichting en de bedrijfsvoering van het instituut.
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Bijlage C

Vermelding van opleidingen die in de faculteiten zijn
ingesteld

Faculteit

Naam opleiding voluit

Opleidingscode

ACTA

B Tandheelkunde

56560

ACTA

M Oral Health Sciences (joint degree)

75128

ACTA

M Tandheelkunde

66588

AMC

B Geneeskunde

56551

AMC

B Medische Informatiekunde

56573

AMC

M Evidence Based Practice

75059

AMC

M Geneeskunde

66551

AMC

M Health Informatics

75130

AMC

M Medical Informatics

66573

AMC

Geneeskunde

06551

FdR

B Fiscaal Recht

56827

FdR

B Notarieel Recht

56828

FdR

B Politics, Psychology, Law and Economics

59312

FdR

B Rechtsgeleerdheid

50700

FdR

M Arbeidsrecht

60222

FdR

M European Private Law

60412

FdR

M Fiscaal Recht

66827

FdR

M Informatierecht

60223

FdR

M Information Law (research)

60366

FdR

M International and European Law

60224

FdR

M International Criminal Law

66456

FdR

M International Tax Law

75122

FdR

M Notarieel Recht

66828

FdR

M Privaatrecht

60219

FdR

M Public International Law (research)

60369

FdR

M Publiekrecht

60220

FEB

B Actuariële Wetenschappen

56411

FEB

B Econometrie en Operationele Research

56833

FEB

B Economie en Bedrijfskunde

50905

FEB

B Fiscale Economie

56402

FEB

M Accountancy and Control

60900

FEB

M Actuarial Science and Mathematical Finance

66411

FEB

M Actuarial Science and Mathematical Finance

75117

FEB

M Bedrijfskunde in Deeltijd

75094

FEB

M Business Administration

60644

FEB

M Business Administration

75017

FEB

M Business Economics

60901

FEB

M Business in Society (research) (joint degree)

65008

FEB

M Econometrics

60177
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FEB

M Economics

66401

FEB

M Entrepreneurship (joint degree)

65006

FEB

M Executive Master of Finance and Control

75019

FEB

M Finance

60046

FEB

M Fiscale Economie

66402

FEB

M International Finance

75016

FEB

M Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (research)

60162

FEB

M Verzekeringskunde

75000

FGw

B Algemene Cultuurwetenschappen

56823

FGw

B Arabische Taal en Cultuur

56040

FGw

B Archeologie en Prehistorie

56825

FGw

B Duitse Taal en Cultuur

56805

FGw

B Engelse Taal en Cultuur

56806

FGw

B Europese Studies

56051

FGw

B Franse Taal en Cultuur

56808

FGw

B Geschiedenis

56034

FGw

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

FGw

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

50901

FGw

B Italiaanse Taal en Cultuur

56809

FGw

B Kunstgeschiedenis

56824

FGw

B Latijnse Taal en Cultuur

56816

FGw

B Literatuurwetenschap

56802

FGw

B Media en Cultuur

50906

FGw

B Media en informatie

50010

FGw

B Muziekwetenschap

56700

FGw

B Nederlandse Taal en Cultuur

56804

FGw

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

56814

FGw

B Religiewetenschappen

50902

FGw

B Roemeense Taal en Cultuur

56812

FGw

B Scandinavische Talen en Culturen

56807

FGw

B Slavische Talen en Culturen

56813

FGw

B Spaanse Taal en Cultuur

56810

FGw

B Taalwetenschap

56803

FGw

B Theaterwetenschap

56702

FGw

B Wijsbegeerte

56081

FGw

M Archeologie

60805

FGw

M Archeologie (research)

60133

FGw

M Communicatie- & Informatiewetenschappen

60833

FGw

M Communicatie- & Informatiewetenschappen (research)

60834

FGw

M Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed

60335

FGw

M Erfgoedstudies

60808

FGw

M Erfgoedstudies

60835

FGw

M Erfgoedstudies

60836
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FGw

M Europese Studies

60284

FGw

M Filosofie

60822

FGw

M Filosofie

60823

FGw

M Filosofie ( research )

60128

FGw

M Geschiedenis

66034

FGw

M Geschiedenis (research)

60139

FGw

M Kunst- & cultuurwetenschappen

60087

FGw

M Kunst- & cultuurwetenschappen

60828

FGw

M Kunst- & cultuurwetenschappen (research)

60829

FGw

M Letterkunde

60813

FGw

M Letterkunde (research)

60814

FGw

M Mediastudies

60830

FGw

M Mediastudies

60831

FGw

M Mediastudies (research)

60832

FGw

M Midden-Oosten Studies

60842

FGw

M Neerlandistiek

60849

FGw

M Neerlandistiek

60850

FGw

M Neerlandistiek (research)

60851

FGw

M Oudheidstudies

60821

FGw

M Taalwetenschappen

60815

FGw

M Taalwetenschappen

60816

FGw

M Taalwetenschappen (research)

60817

FGw

M Theologie & Religiewetenschappen

60824

FGw

M Theologie & Religiewetenschappen (research)

60827

FMG

B Algemene Sociale Wetenschappen

56631

FMG

B Communicatiewetenschap

56615

FMG

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

FMG

B Onderwijskunde

56613

FMG

B Pedagogische Wetenschappen

56607

FMG

B Politicologie

56606

FMG

B Psychologie

56604

FMG

B Sociale Geografie en Planologie

56838

FMG

B Sociologie

56601

FMG

M Academisch Meesterschap

75092

FMG

M Child Development and Education (research master)

60212

FMG

M Communicatiewetenschap

66615

FMG

M Communication Science (research)

60163

FMG

M Conflict Resolution and Governance

69314

FMG

M Contemporary Asian Studies

60211

FMG

M Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen

66614

FMG

M Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation (joint
degree)
M Gezondheidszorgpsychologie

75082

FMG

Pagina 22

60216

Universiteitsreglement

Faculteit

Naam opleiding voluit

Opleidingscode

FMG

M International Development Studies

60329

FMG

M International Development Studies (research)

60218

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde

68500

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie

68501

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Arabisch

68521

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie

68502

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Duits

68503

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels

68504

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie

68505

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Frans

68517

FMG

68506

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Geschiedenis en
Staatsinrichting
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Godsdienst en
Levensbeschouwing
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Griekse en Latijnse Taal en
Cultuur
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Hebreeuws

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Italiaans

68522

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en
Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Latijnse Taal en Cultuur

68508

68509

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en
Maatschappijwetenschappen
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Management en Organisatie

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde

68511

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands

68512

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Russisch

68523

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

68513

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Spaans

68514

FMG

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde

68516

FMG

M Medische Antropologie en Sociologie

60198

FMG

M Onderwijskunde

66613

FMG

M Pedagogische Wetenschappen

66607

FMG

M Planologie

66622

FMG

M Politicologie

66606

FMG

M Psychology

66604

FMG

M Psychology (research)

60383

FMG

M Social Sciences (research)

60214

FMG

M Sociale Geografie

66620

FMG

M Sociologie

66601

FMG

M Urban Studies (research)

60217

FNWI

B Bèta-gamma

50250

FNWI

B Biologie

56860

FNWI

B Biomedische Wetenschappen

56990

FNWI

B Future Planet Studies

50425

FMG
FMG

FMG
FMG
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FNWI

B Informatica

56978

FNWI

B Informatiekunde

56842

FNWI

B Kunstmatige Intelligentie

56981

FNWI

B Liberal Arts and Sciences (joint degree)

55002

FNWI

B Natuur- en Sterrenkunde

56984

FNWI

B Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

55013

FNWI

B Psychobiologie

50014

FNWI

B Scheikunde

56857

FNWI

B Scheikunde (joint degree)

55012

FNWI

B Wiskunde

56980

FNWI

M Artificial Intelligence

66981

FNWI

M Astronomy and Astrophysics

60230

FNWI

M Biological Sciences

60707

FNWI

M Biomedical Sciences

66990

FNWI

M Brain and Cognitive Sciences (research)

60323

FNWI

M Chemistry

66857

FNWI

M Chemistry (joint degree)

65012

FNWI

M Computational Science

60299

FNWI

M Computational Science (joint degree)

65015

FNWI

M Computer Science (joint degree)

65014

FNWI

M Earth Sciences

66986

FNWI

M Forensic Science

60338

FNWI

M Information Studies

60229

FNWI

M Life Sciences

60225

FNWI

M Logic

60226

FNWI

M Mathematical Physics

60232

FNWI

M Mathematics

66980

FNWI

M Physics

60202

FNWI

M Physics and Astronomy (joint degree)

65016

FNWI

M Software Engineering

60228

FNWI

M Stochastics and Financial Mathematics

60801

FNWI

M System and Network Engineering

60227
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