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TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Definities
Het reglement verstaat onder:
Bestuursreglement
Het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit
College van Decanen
Het College van Decanen zoals bedoeld in het Bestuursreglement
Copromotor
Degene die als deskundige op (een deel van) het terrein van het in het Proefschrift beschreven
onderwerp de Promotor bijstaat in de begeleiding van de Promovendus
Cum laude
Kwalificatie voor promovendi die een Proefschrift hebben verdedigd dat naar het oordeel van de
Promotiecommissie van excellente wetenschappelijke kwaliteit is.
Decaan
De decaan van de faculteit waarbinnen de Promotie aanhangig wordt gemaakt
Doctoraal examen
Het universitair examen waarmee studenten voor 2002 in het wetenschappelijk onderwijs hun
opleiding afsloten
Dubbelpromotie
Het verwerven van twee getuigschriften, één aan de Universiteit en één aan een buitenlandse
instelling voor wetenschappelijk onderwijs, op basis van één en hetzelfde proefschrift
EC
European credit (1 EC =28 uur)
Eindtermen
Omschrijving van de kennis en vaardigheden waarover de gepromoveerde aan het einde van het
promotietraject moet blijkgeven
Faculteit
De faculteit waarbinnen de Promotie aanhangig wordt gemaakt
Getuigschrift
Het schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de graad Doctor of Doctor of Philosophy is toegekend aan
de Promovendus
Gezamenlijke promotie
Het verwerven van één getuigschrift aan de Universiteit en één of meer Nederlandse of buitenlandse
instellingen voor wetenschappelijk onderwijs, op basis van één en hetzelfde proefschrift
Graad Master
De op grond van het afsluitend examen van een masteropleiding in het wetenschappelijk of in het
hoger beroepsonderwijs verkregen graad als bedoeld in de wet
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Ius promovendi
Het recht om als Promotor op te treden
Opleidingscertificaat
Certificaat bij het Getuigschrift waarop de met succes afgelegde opleidingsonderdelen zijn
weergegeven
Opleidings- en begeleidingsplan
Document waarin afspraken worden vastgelegd over de opleiding en begeleiding die de
Promovendus ontvangt tijdens het promotietraject
Proefschrift
De wetenschappelijke verhandeling in monografie- of artikelenvorm op basis waarvan de titel Doctor
of Doctor of Philosophy wordt toegekend
Promotie
Het verlenen van de graad Doctor of Doctor of Philosophy na openbare verdediging van het proefschrift
Promotiecommissie
De door het College van Decanen krachtens artikel 7.18 lid 4 van de wet ingestelde commissie die
beslist of de Promovendus tot de verdediging van zijn of haar Proefschrift kan worden toegelaten en ten
overstaan waarvan de Promotie plaatsvindt
Promotor
Degene die de Promovendus begeleidt bij de totstandkoming van het Proefschrift en de Promotie
verricht.
Promovendus
Degene aan wie toegang is verleend tot het promotietraject
Universiteit
De Vrije Universiteit Amsterdam
Wet
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel 2
1. Aan de Universiteit kan de graad Doctor of Doctor of Philosophy worden verworven op grond
van de promotie.
2. De verlening van de graad Doctor of Doctor of Philosophy geschiedt door of namens het
College van Decanen.
3. De Promotie vindt plaats ten overstaan van een Promotiecommissie.
Artikel 3
Waar in dit reglement wordt gesproken over Promotor en/of Copromotor, dient in die gevallen dat er
meer personen als zodanig zijn aangewezen, te worden gelezen Promotoren en/of Copromotoren.
Artikel 4
Ingeval de in dit reglement genoemde functies door een vrouw worden vervuld, dienen de daarop
betrekking hebbende mannelijke aanduidingen en woorden in de vrouwelijke vorm (indien deze
bestaat) te worden gelezen.
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Artikel 5
Met betrekking tot het besprokene in het besloten deel van de vergadering van de Promotiecommissie
volgend op de openbare verdediging van het Proefschrift is geheimhouding verplicht.
Artikel 6
De Promovendus, de Promotor en de Copromotor dienen te allen tijde de normen van
wetenschappelijke integriteit, zoals geformuleerd in de Nederlandse Gedragscode
Wetenschapsbeoefening, in acht te nemen.
Artikel 7
1. De partner van de Promovendus, een bloed- of aanverwant van de Promovendus in de eerste
of tweede graad noch andere personen die in een zodanige relatie tot de Promovendus staan
dat van hen geen oordeel behoort te worden gevergd, kunnen als Promotor, Copromotor dan
wel als lid van de Promotiecommissie worden aangewezen.
2. De partner van de Promotor en partner van de eventuele Copromotor kunnen niet als lid van
de Promotiecommissie worden aangewezen.
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TITEL II TOELATING TOT HET PROMOTIETRAJECT
Artikel 8 Voorwaarden
1. Tot het promotietraject wordt toegelaten degene:
a. aan wie op grond van artikel 7.10a, lid 1, 2 en 3 van de wet de graad Master is
verleend of die met goed gevolg het daarmee overeenkomende examen van een
buitenlandse instelling voor hoger onderwijs heeft afgelegd;
b. die heeft voldaan aan de aanvullende toelatingsvoorwaarden zoals gesteld door de
Faculteit;
c. die een goedgekeurd Opleidings- en begeleidingsplan overlegt; en
d. die de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening heeft getekend.
2. In bijzondere gevallen kan het College van Decanen personen die voldoen aan lid 1b, c en d,
maar niet voldoen aan lid 1a, toelaten tot het promotietraject.
3. In bijzondere gevallen kan het College van Decanen personen die voldoen aan lid 1a, maar
niet voldoen aan lid 1 b en lid 1c, toelaten tot het promotietraject.
4. Degene die reeds de graad Doctor of het equivalent daarvan heeft verworven, kan niet tot
het promotietraject worden toegelaten, tenzij hij beoogt te promoveren op een Proefschrift
dat is gebaseerd op onderzoek in een ander kennisdomein dan waarop het eerdere
Proefschrift was gebaseerd.
Artikel 9 Procedure
1. De beoogd Promotor en de kandidaat-Promovendus dienen gezamenlijk het
toelatingsformulier, het opleidings- en begeleidingsplan en de door de kandidaatPromovendus ondertekende Gedragscode Wetenschapsbeoefening in bij de decaan van de
faculteit waar de beoogd Promotor is benoemd.
2. Het toelatingsformulier vermeldt de naam, het adres en het emailadres van de kandidaatPromovendus, de aard van de graad of het examen zoals bedoeld in artikel 8 lid 1a, het
onderwerp van het proefschrift, alsmede de naam, het adres, het emailadres en de
leeropdracht (dan wel het expertisegebied) van de voorgestelde Promotor en indien van
toepassing de naam en de leeropdracht (dan wel het expertisegebied) van de voorgestelde
Copromotor.
3. Indien het de bedoeling is dat het beoogde promotietraject wordt doorlopen binnen een
andere faculteit dan die waarbinnen de beoogd Promotor is benoemd, worden de
documenten als bedoeld in artikel 9 lid 1, in afwijking van het daar bepaalde, ingediend bij de
decaan van de betreffende andere faculteit.
4. Het opleidings- en begeleidingsplan wordt beoordeeld op de wijze zoals vastgelegd door de
faculteit waar het is ingediend. Na een positieve beoordeling wordt het toelatingsformulier
getekend door de decaan van die faculteit. De decaan zendt het toelatingsformulier naar het
College van Decanen.
5. De Decaan kan een Graduate School machtigen om het bepaalde in lid 4 uit te voeren.
6. Het College van Decanen beslist over de toelating van de kandidaat-Promovendus tot het
promotietraject. Met inachtneming van het bepaalde in Titel III besluit het College van
Decanen voorts over de benoeming van de Promotor en de Copromotor. Van deze besluiten
ontvangen de kandidaat-Promovendus, de Promotor, de eventuele Copromotor en de
Decaan van de faculteit bericht.
5

TITEL III DE PROMOTOR EN COPROMOTOR
Artikel 10 Ius promovendi
1. Overeenkomstig het Bestuursreglement beschikken hoogleraren tijdens hun hoogleraarschap
en, mits zij eervol zijn ontslagen, nog gedurende vijf jaar na het einde ervan over het Ius
promovendi. Daarnaast kan College van Decanen het Ius promovendi op grond van dit artikel
verlenen aan andere personeelsleden van de Universiteit.
2. Het Ius promovendi kan worden verleend aan degene die is gepromoveerd en naar het
oordeel van het College van Decanen over voldoende bekwaamheid beschikt om als
Promotor op te treden.
3. Dat aan de eis genoemd in lid 2 wordt voldaan, kan voor een personeelslid dat de functie van
UHD vervult, namens het College van Decanen worden geconstateerd door de decaan van de
faculteit waar het betreffende personeelslid werkzaam is. De decaan toetst de bekwaamheid
van het personeelslid aan de criteria die het College van Decanen hiervoor opstelt.
4. Een personeelslid dat de functie van UHD vervult en meent dat de decaan van zijn faculteit,
bij gelegenheid van een toetsing daartoe, ten onrechte niet heeft geconstateerd dat hij
voldoet aan de eis genoemd in lid 2, kan zich tot het College van Decanen wenden. Hij dient
dan bij het College van Decanen een gemotiveerd verzoek in om deze constatering alsnog te
doen. Gehoord de betreffende decaan beslist het College van Decanen op het verzoek.
5. Dat aan de eis genoemd in lid 2 wordt voldaan, kan voorts worden geconstateerd door het
College van Decanen op grond van een voorstel zoals genoemd in artikel 11 lid 7.
6. Het Ius promovendi van een personeelslid dat geen hoogleraar is, eindigt met het einde van
het dienstverband.
Artikel 11 Aanwijzen van de Promotor
1. Voor elke Promovendus wijst het College van Decanen op voorstel van de Decaan een
personeelslid van de universiteit als Promotor aan.
2. Het College van Decanen wijst, op voordracht van de Decaan, voor elke Promovendus een
tweede begeleider aan: een Promotor of een Copromotor. Daar waar sprake is van een
Promotor, wordt ook Copromotor bedoeld, tenzij dat nadrukkelijk wordt uitgesloten.
3. Indien twee Promotoren worden aangewezen, zijn de in dit reglement met betrekking tot de
Promotor opgenomen bepalingen voor beiden van kracht.
4. In afwijking van lid 1 kan het College van Decanen, op voorstel van de Decaan een
personeelslid van een andere Nederlandse universiteit dan wel van een buitenlandse
instelling voor wetenschappelijk onderwijs als Promotor aanwijzen. Alsdan wijst het College
van Decanen, op voorstel van de Decaan, een personeelslid van de Universiteit aan als
tweede Promotor.
5. De Decaan doet het voorstel tot aanwijzing van een Promotor, gehoord een substantieel
aantal hoogleraren van de Faculteit. Welke hoogleraren hierover dienen te worden gehoord,
wordt bepaald aan de hand van een regeling die deel uitmaakt van de regels genoemd in
artikel 38 lid 2.
6. Promotoren dienen hoogleraar te zijn of anderszins te beschikken over het ius promovendi.
Copromotoren moeten zijn gepromoveerd.
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7. In het geval een Decaan een personeelslid dat is gepromoveerd en nog niet over het Ius
promovendi beschikt wil aanwijzen als Promotor, stelt de Decaan aan het College van
Decanen voor om het Ius promovendi aan het betreffende personeelslid te verlenen. Hij
voegt hiertoe de motivatie op basis waarvan hij het verantwoord acht om aan deze persoon
het Ius promovendi toe te kennen bij het verzoek tot toelating tot het promotietraject.
8. Per Promotie kunnen ten hoogste twee Promotoren worden aangewezen. Indien meer dan
één Promotor is aangewezen, bepalen de Promotoren onderling hun taakverdeling, de
Promovendus gehoord.
9. Zodra duidelijk wordt dat de Promotor op het moment van de Promotie waarschijnlijk niet
meer over het Ius promovendi zal beschikken, wijst het College van Decanen, de
Promovendus en de Decaan gehoord, een andere Promotor in zijn plaats aan, tenzij het
College van Decanen, ingeval meer dan één Promotor was aangewezen, van oordeel is dat
een nieuwe aanwijzing niet noodzakelijk is. Het college kan bij deze gelegenheid de
voormalige Promotor aanwijzen als Copromotor.
Artikel 12 Taken van de Promotor
1. De Promotor draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de Promovendus en
ziet erop toe dat de Promovendus op zelfstandige wijze zijn onderzoek verricht.
2. Gedurende de begeleiding en de totstandkoming van het Proefschrift vindt periodiek overleg
plaats tussen de Promotor en de Promovendus, zoals vooraf overeengekomen in het
opleidings- en begeleidingsplan. De Promotor overlegt met de Promovendus en de eventuele
Copromotor over de naar zijn oordeel in het manuscript aan te brengen wijzigingen.
3. De begeleiding zoals bedoeld in het tweede lid is er mede op gericht te bevorderen dat het
Proefschrift binnen de gestelde termijn, zoals vastgelegd in het opleidings- en
begeleidingsplan, wordt afgerond.
4. De Promotor ziet erop toe dat het Proefschrift voldoet aan de daaraan krachtens dit
reglement te stellen eisen.
Artikel 13 Aanwijzen en taken van de Copromotor
1. Het College van Decanen kan op voorstel van de Decaan één of, indien nodig, twee
Copromotoren aanwijzen. De Decaan vergewist zich van de bereidheid van de betrokkene(n)
de aanwijzing als Copromotor te aanvaarden.
2. De Decaan doet het voorstel tot aanwijzing van de Copromotor gehoord de Promotor en
gehoord de hoogleraren, genoemd in artikel 11 lid 5.
3. De Copromotor is deskundig op (een deel van) het terrein van het in het Proefschrift
beschreven onderwerp, staat de Promotor bij in de begeleiding van de Promovendus en
brengt zijn oordeel over de kwaliteit van het manuscript ter kennis van de Promotor.
4. De Promotor en Copromotor bepalen in overleg met de Promovendus op welke wijze de
Copromotor wordt betrokken bij het periodiek overleg tussen de Promotor en Promovendus
als bedoeld in artikel 12 lid 2.
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TITEL IV DE PROMOTIECOMMISSIE
Artikel 14 Samenstelling
1. Voor elke Promotie benoemt de Decaan, op gemotiveerd voorstel van de Promotor en na diens
goedkeuring van het proefschrift, de leden van de Promotiecommissie. De bevoegdheid om de
leden van de Promotiecommissie van hun taak te ontheffen, berust bij de Decaan.
2. De Decaan behoeft voor de benoeming van de leden van de Promotiecommissie de
instemming van de hoogleraren, genoemd in artikel 11 lid 5.
3. De Promotor treedt op als samenroeper van de Promotiecommissie en overtuigt zich vooraf
van de bereidheid van betrokkenen om de aanwijzing tot lid van de Promotiecommissie te
aanvaarden.
4. De Promotiecommissie kent ten minste vijf leden waaronder minimaal één lid en ten hoogste
twee leden verbonden aan de Faculteit, waarvan ten hoogste één lid verbonden aan de
werkeenheid van de Promotor. Ten minste twee leden van de commissie zijn verbonden aan
een universiteit anders dan de universiteit die de graad verleent, dan wel mede verleent. Deze
externe leden kunnen geen coauteur zijn van artikelen opgenomen in het proefschrift.
5. De commissieleden zijn gepromoveerd. Ten minste twee commissieleden zijn hoogleraar en
het merendeel is in het bezit van het Ius promovendi.
6. De Promotiecommissie staat onder voorzitterschap van een hoogleraar verbonden aan de
Universiteit of een ander personeelslid van de Universiteit in bezit van het Ius promovendi. De
Decaan benoemt een van de leden van de Promotiecommissie tot voorzitter.
7. De Promotor en de eventuele Copromotor zijn geen lid van de Promotiecommissie.
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TITEL V DE OPLEIDING
Artikel 15 Omvang en inhoud
1. De Promovendus besteedt ten minste 30 ec (840 uur) aan opleiding.
2. De Decaan draagt zorg voor een toereikend opleidingsaanbod van voldoende kwaliteit en voor
voldoende tijd en middelen voor het volgen van deze opleiding.
3. De inhoud van de opleiding wordt vastgelegd in het opleidings- en begeleidingsplan en wordt
door de Decaan, in overleg met de Promovendus en Promotor, vastgesteld.
4. De Decaan heeft een voorschrift over invulling van het bepaalde in lid 1, dat deel uitmaakt van
de regels genoemd in 38 lid 2.
5. De Decaan kan vrijstelling verlenen voor, of op onderdelen van, het bepaalde in lid 1.
Artikel 16 Beoordeling opleiding
1. Nadat de Promotor goedkeuring heeft gegeven aan het proefschrift, dient de Promovendus
een verzoek in bij de faculteit om het Opleidingscertificaat af te geven.
2. De opleiding wordt beoordeeld op een wijze zoals vastgelegd door het faculteitsbestuur. De
Decaan informeert de Promotor over het oordeel, de Promotor informeert de Promovendus.
3. De Decaan draagt zorg voor het vervaardigen van het Opleidingscertificaat en de uitreiking
aan de Promovendus.
4. De Decaan kan de Graduate School machtigen om het bepaalde in lid 1, 2 en 3 uit te voeren.
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TITEL VI HET PROEFSCHRIFT
Artikel 17 Voorwaarden
1. Het Proefschrift dient de bekwaamheid van de Promovendus tot de zelfstandige
beoefening van de wetenschap aan te tonen.
2. Het Proefschrift bestaat uit hetzij een wetenschappelijke monografie over een bepaald
onderwerp, hetzij een bundeling van een aantal afzonderlijke wetenschappelijke
artikelen, die alle of voor een gedeelte reeds openbaar zijn gemaakt, mits zij onderling
met betrekking tot een bepaald onderwerp voldoende samenhang vertonen.
3. De Faculteit kan een richtlijn voor het proefschrift hebben, die deel uitmaakt van de regels
genoemd in artikel 38 lid 2. Het Proefschrift dient in overeenstemming te zijn met deze
richtlijn.
4. Het Proefschrift mag niets bevatten wat is contra Deum aut bonos mores.
5. Ingeval het Proefschrift bestaat uit de in het tweede lid genoemde bundeling van
artikelen, wordt de vereiste onderlinge samenhang van die artikelen uiteengezet in een
inleidend en/of afsluitend hoofdstuk.
6. Ingeval het Proefschrift bestaat uit de in lid 2 genoemd bundeling van artikelen, dient de
eigen bijdrage van de Promovendus per artikel genoegzaam te worden aangetoond.
Artikel 18 Gezamenlijk proefschrift
1. Ingeval van een gezamenlijk onderzoek van twee of drie promovendi, kan het resultaat
van het onderzoek tot een gezamenlijk Proefschrift leiden, mits wordt voldaan aan de
voorwaarden dat:
a. elk van de auteurs een zelfstandige, afgrensbare en voor Promotie toereikende
bijdrage heeft geleverd, een en ander ten genoegen van de Promotor;
b. elk van de auteurs de persoonlijke verantwoordelijkheid draagt, zowel voor een
als zodanig aan te geven deel van het Proefschrift als voor de samenhang van het
geheel;
c. in het Proefschrift wordt aangegeven welk aandeel elk van de auteurs heeft gehad
in de totstandkoming van het Proefschrift.
2. Bij een gezamenlijk Proefschrift legt de Promotor een schriftelijke verklaring inzake het
aandeel van elk van de auteurs over aan de Decaan, die deze doorzendt aan het College
van Decanen. De verklaring dient zowel door de Promotor als door alle auteurs te zijn
getekend.
3. Bij een gezamenlijk Proefschrift gelden de procedures en voorschriften van dit reglement
voor elke Promovendus afzonderlijk.
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Artikel 19 Taal
1. Het Proefschrift wordt geschreven in het Nederlands dan wel in het Engels, Frans of
Duits of, met goedkeuring van het College van Decanen, in een andere taal.
2. Ingeval het Proefschrift is geschreven in het Nederlands, dan worden daaraan een
Nederlandstalige samenvatting en een Engelstalige vertaling van de titel en
samenvatting van de inhoud toegevoegd.
3. Ingeval het Proefschrift is geschreven in het Engels, dan wordt daaraan een Engelstalige
samenvatting van de inhoud toegevoegd.
4. Ingeval het Proefschrift is geschreven in het Frans of Duits, dan worden daaraan een
Engelstalige vertaling van de titel en samenvatting van de inhoud toegevoegd.
5. Ingeval het Proefschrift is geschreven in een andere taal dan het Nederlands, Engels,
Frans of Duits, dan worden daaraan een Engelstalige vertaling van de titel en
samenvatting van de inhoud toegevoegd.
Artikel 20 Titelblad
1. Het Proefschrift dient een titelblad te bevatten volgens het door het College van Decanen
voorgeschreven model. Dit titelblad behoeft de goedkeuring van de Rector Magnificus
voordat tot vermenigvuldiging van het Proefschrift wordt overgegaan. Deze bepaling geldt
onverkort voor promoties ex artikel 34 en 35 van dit reglement.
2. De naam van de Promotor en de eventuele Copromotor worden vermeld op de bladzijde
volgend op het titelblad van het proefschrift.
3. In geval het promotieonderzoek mede mogelijk werd gemaakt door steun van buiten de
Universiteit kan daarvan, met toestemming van de Decaan, op de in het tweede lid
genoemde bladzijde melding worden gemaakt.
Artikel 21 Vermenigvuldiging
1. De Promovendus zorgt voor de vermenigvuldiging en verspreiding van het proefschrift.
2. Het Proefschrift wordt, ter keuze van de Promovendus, gedrukt of op een daarmee
verwante wijze vermenigvuldigd, mits daarbij wordt voldaan aan redelijke eisen van
leesbaarheid.
3. Het Proefschrift wordt uitgevoerd in een handzaam formaat in gebrocheerde, ingenaaide
of gespiraleerde vorm.
4. De Promovendus levert ten minste zes weken voor de Promotie het Proefschrift in
definitieve vorm en opmaak in digitale vorm aan op een door de Bibliothecaris van de
Universiteit te bepalen wijze.
5. De Promovendus levert ten minste vijf weken voor de Promotie een door het College van
Decanen voorgeschreven aantal exemplaren van het Proefschrift in bij de pedel van de
Universiteit ten behoeve van de Rector Magnificus, de Decaan en ten behoeve van de
bibliotheek van de Universiteit.
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6. Van het Proefschrift wordt een digitale versie ten minste vier weken voor de Promotie door
de bibliotheek van de Universiteit openbaar gemaakt. Ingeval op het Proefschrift geheel of
gedeeltelijk een embargo rust, geldt dat de digitale openbaarmaking beperkt blijft tot die
delen waarop geen embargo rust, alsmede de omslag, de titelpagina, de inhoudsopgave en
de samenvatting van het Proefschrift in het Nederlands en in het Engels. Voor die delen
waarop wel een embargo rust, geldt dat deze openbaar worden gemaakt op het moment
dat het opgegeven embargo verloopt.
7. Ter regeling van de in lid 4 genoemde digitale versie van het Proefschrift geldt dat:
a. De Promovendus ten minste zes weken voor het tijdstip van de Promotie de
Universiteit een licentie verschaft voor niet-exclusieve openbaarmaking van het
Proefschrift in digitale vorm, zo nodig met een tijdelijk embargo.
b. De Promovendus voor het verschaffen van deze licentie gehouden is de door het
College van Bestuur vastgestelde standaard licentieovereenkomst te ondertekenen.
c. De licentieovereenkomst voorziet in een vergoeding aan de Promovendus voor de
verstrekking van het proefschrift, overeenkomstig het vierde en vijfde lid.
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TITEL VII BEOORDELING VAN HET PROEFSCHRIFT
Artikel 22 Eindtermen
1. De Promovendus heeft door origineel onderzoek een bijdrage geleverd aan verlegging van
de grenzen van kennis, door een substantiële hoeveelheid werk, dat toetsing door peers
doorstaat.
2. De Promovendus heeft aangetoond een substantieel kennisdomein systematisch te
begrijpen en de vaardigheden en methodieken te beheersen van onderzoek in dat
kennisdomein.
3. De Promovendus heeft aangetoond een substantieel onderzoeksprogramma te kunnen
ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en aanpassen.
4. De Promovendus heeft aangetoond in staat te zijn tot kritische analyse, evaluatie en
synthese van nieuwe en complexe ideeën binnen zijn vakgebied.
5. De Promovendus heeft aangetoond in staat te zijn te communiceren met vakgenoten en
de bredere wetenschappelijke gemeenschap over het kennisdomein waarop hij deskundig
is.
Artikel 23 Beoordeling door de Promotor en Copromotor
1. Het manuscript wordt onderworpen aan de beoordeling van de Promotor en de
eventuele Copromotor.
2. De Promotor toetst het manuscript aan de eisen die de Faculteit stelt en aan de eisen
die in dit reglement worden gesteld. De Promotor neemt bij de beoordeling van het
manuscript kennis van het oordeel van de eventuele Copromotor.
3. Wanneer het manuscript naar het oordeel van de Promotor en de eventuele
Copromotor aan de daaraan te stellen eisen voldoet, verlenen zij hun goedkeuring
aan het manuscript.
4. De Promotor brengt het in het vorige lid genoemde oordeel over het manuscript per
omgaande schriftelijk ter kennis van de Decaan en de Promovendus.
5. Indien goedkeuring van het Proefschrift door de Promotor niet wordt verleend, kan
het College van Decanen op verzoek van de Promovendus besluiten een andere
Promotor aan te wijzen, gehoord de Decaan, die hiertoe de hoogleraren genoemd in
artikel 11 lid 5 raadpleegt, de Promotor en de eventuele Copromotor.
Artikel 24 Beoordeling door de Promotiecommissie
1. De Promotor voorziet de Promotiecommissie van een beredeneerd voorstel waarin hij
aangeeft op welke gronden hij meent dat het manuscript voldoet aan de eindtermen zoals
bedoeld in artikel 22 van dit reglement.
2. De Promotiecommissie heeft tot taak het kwalitatief beoordelen van het overgelegde
manuscript als geheel, vanuit de probleemstelling zoals overeengekomen tussen Promotor
en Promovendus. De Promotiecommissie toetst het manuscript aan de eindtermen zoals
bedoeld in artikel 22 van dit reglement en alle leden brengen hun oordeel uitsluitend ter
kennis van de voorzitter.
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3. Binnen 30 dagen na ontvangst van het manuscript formuleert de voorzitter van de
Promotiecommissie een beredeneerd samenvattend oordeel op basis van de oordelen van
de individuele leden van de Promotiecommissie. Bij dit oordeel wordt het gemotiveerd
oordeel van elk commissielid afzonderlijk gevoegd.
4. De Decaan kan de in het vorige lid genoemde termijn eenmaal met 30 dagen
verlengen.
5. Het staat de Promotiecommissie en haar afzonderlijke leden vrij hun oordelen vergezeld te
doen gaan van suggesties en/of aanbevelingen.
6. De voorzitter van de Promotiecommissie kan besluiten om de Promovendus in de
gelegenheid te stellen het manuscript vanwege de gedane suggesties en/of aanbevelingen
aan te passen.
7. Bij een negatief oordeel van een lid van de Promotiecommissie beslist de voorzitter of de
andere leden van de Promotiecommissie worden geïnformeerd en voor nader beraad
worden bijeen geroepen.
8. De Promotiecommissie beslist of het manuscript van voldoende kwaliteit is om de
Promovendus tot de verdediging toe te laten. De voorzitter van de
Promotiecommissie brengt het oordeel van de commissie over aan de Decaan. De
Decaan informeert de Promotor en de Promotor informeert de Promovendus.
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TITEL VIII DE PROMOTIE
Artikel 25 Voorwaarden voor toelating tot de verdediging
Tot de Promotie wordt een ieder toegelaten die:
a. als proeve van bekwaamheid een manuscript heeft geschreven, waarvan de
Promotiecommissie heeft geoordeeld dat het van voldoende kwaliteit is om hem tot
de Promotie toe te laten;
b. het Opleidingscertificaat heeft ontvangen; en
c. heeft voldaan aan de overige in dit reglement gestelde eisen.
Artikel 26 Procedure voor toelating tot de verdediging
1. De Decaan neemt na ontvangst van het oordeel van de Promotiecommissie over het
manuscript en na ontvangst van het advies van de Faculteit over de gevolgde opleiding, een
besluit over toelating tot de verdediging.
2. De Decaan draagt zorg voor de onmiddellijke mededeling van het besluit tot toelating tot de
verdediging dan wel van de weigering daarvan aan het College van Decanen, de Promovendus,
de Promotor en eventuele Copromotor.
Artikel 27 Vorm
1. De Promotie vindt in het openbaar plaats ten overstaan van de Promotiecommissie.
2. De openbare vergadering van het College van Decanen waarin de Promotie plaatsvindt, wordt
voorgezeten door de Rector Magnificus. Hij kan zich in deze hoedanigheid doen vervangen
door een (oud-) lid van het College van Decanen, de plaatsvervanger van de Decaan van de
Faculteit, een hoogleraar zijnde voorzitter van een afdeling van de Faculteit of, na vooraf
verkregen toestemming van het College van Decanen, een hoogleraar of een emeritus
hoogleraar van de Faculteit.
3. Tijd en plaats van deze vergadering worden door of namens de Rector Magnificus na overleg
met de Promotor, de Decaan en de Promovendus vastgesteld.
4. Het College van Decanen stelt het protocol van de openbare vergadering vast en tevens de
formule vóór de verdediging, de formule ná de verdediging, en de promotieformule.
5. Per Promotie worden aan de Promotiecommissie toegevoegd de Promotor(en) en de
eventuele Copromotor(en).
Artikel 28 De verdediging
1. Het Proefschrift wordt gedurende een uur door de Promovendus verdedigd tegen de
bedenkingen van de Promotiecommissie, alsmede van een ieder die daartoe de toestemming
van de Rector Magnificus heeft gekregen.
2. Het inbrengen van bedenkingen en de verdediging geschieden in het Nederlands, Engels, Frans
of Duits of, met toestemming van de Rector Magnificus, in een andere taal.
3. De Promotor draagt bij gelegenheid van de verdediging een toga en baret, ook wanneer hij
geen hoogleraar is.
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Artikel 29 Vergadering van de Promotiecommissie
1. De beslissing over het verlenen van de graad Doctor of Doctor of Philosophy wordt genomen in
een besloten vergadering van de Promotiecommissie onmiddellijk na de verdediging van het
proefschrift.
2. Als secretaris treedt de Promotor op. In bijzondere gevallen kan een ander lid van de
Promotiecommissie door de voorzitter als secretaris worden aangewezen.
3. De Decaan draagt er in overleg met de Promotor zorg voor dat ten minste vijf personen de
vergadering bijwonen, waarvan ten minste drie leden van de Promotiecommissie. Voorts zijn
hoogleraren van de Universiteit gerechtigd de vergadering bij te wonen.
4. Aan de beraadslagingen wordt deelgenomen door de leden van de Promotiecommissie, hen
die van de Rector Magnificus toestemming hebben verkregen deel te nemen aan de oppositie,
de Promotor en de Copromotor en de hoogleraren die op grond van de laatste volzin van het
derde lid de vergadering bijwonen.
5. De beslissing over de verlening van de graad Doctor of Doctor of Philosophy wordt in de
vergadering genomen, mede rekening houdend met de verdediging van het Proefschrift door
de Promovendus. De beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen door
de leden van de Promotiecommissie. De overige deelnemers aan de vergadering hebben een
adviserende stem.
Artikel 30 De Promotie
1. Na het besloten beraad heropent de voorzitter de openbare vergadering. Hij doet mededeling
van het resultaat van de beraadslaging.
2. Indien is besloten om aan de Promovendus de graad Doctor of Doctor of Philosophy te
verlenen, verricht de Promotor vervolgens de Promotie, onder gebruikmaking van de
promotieformule en overhandigt daarbij het Getuigschrift.
3. De Promotor of, na toestemming van de voorzitter, de Copromotor spreekt daarna de
gepromoveerde toe.
Artikel 31 Getuigschrift
1. Degene aan wie de graad Doctor of Doctor of Philosophy is toegekend, ontvangt ten bewijze
daarvan een Getuigschrift, in het Latijn gesteld, dat is ondertekend door de Rector Magnificus
en de Promotor, en is voorzien van het zegel van de Universiteit
2. Naast de Promotor kan het Getuigschrift door de eventuele Copromotor worden ondertekend.
3. Bij een besluit de graad Doctor of Doctor of Philosophy toe te kennen onder toevoeging van
het predicaat Cum laude, wordt zulks op het Getuigschrift vermeld.
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TITEL IX HET PREDICAAT CUM LAUDE
Artikel 32 Procedure voor toekenning
1. Ingeval de Promotor of de eventuele Copromotor van mening is dat de Promovendus in
zijn Proefschrift van meer dan gewone bekwaamheid blijk heeft gegeven, dient hij ten
minste 60 dagen voor de Promotie een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot verlening
van het predicaat Cum laude in bij de Decaan. Een verzoek van gelijke strekking kan door
elk lid van de Promotiecommissie worden ingediend binnen de hiervoor genoemde termijn
van 60 dagen.
2. Na indiening van een verzoek tot toekenning van het predicaat Cum laude wordt dit
verzoek door de Decaan onverwijld voor advies voorgelegd aan de Promotiecommissie.
3. De Promotiecommissie adviseert binnen 14 dagen schriftelijk aan de Decaan over het
verzoek tot de toekenning van het predicaat Cum laude. Indien in de Promotiecommissie
sprake is van meer dan één tegenstem zal worden geadviseerd om van verlening af te zien.
4. Indien de Promotiecommissie positief is over de toekenning van het predicaat Cum laude,
wijst de Decaan terstond twee externe referenten aan. De Promotor draagt daartoe vier
mogelijke namen aan, waaruit de Decaan twee namen kiest.
5. De referenten zijn hoogleraar of universitair hoofddocent en expert op het gebied van het
proefschrift. De referenten zijn geen lid van de Promotiecommissie.
6. Aan de referenten wordt gevraagd hun advies vertrouwelijk aan de Decaan over te
brengen.
7. Het verzoek tot toekenning van het predicaat Cum laude wordt voorafgaand aan de
verdediging door de Decaan ingebracht in de besloten vergadering van de
Promotiecommissie. De leden hoogleraren van de Faculteit, alsmede zij die van de Rector
Magnificus toestemming hebben verkregen in de kring van de Promotiecommissie deel te
nemen aan de oppositie, ontvangen ter vergadering afschrift van voornoemd verzoek en
advies.
Artikel 33 Besluit over toekenning
De beslissing over de toekenning van het predicaat Cum laude wordt na de verdediging van het
Proefschrift genomen overeenkomstig artikel 29 lid 5, met dien verstande dat van toekenning van het
predicaat Cum laude wordt afgezien indien van de stemgerechtigden ter vergadering meer dan één
persoon zich daartegen uitspreekt.
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TITEL X DUBBELPROMOTIE EN GEZAMENLIJKE PROMOTIE
Artikel 34 Het dubbele promotietraject en de Dubbelpromotie
1. Het traject voor de Dubbelpromotie aan de Universiteit kan uitsluitend plaatsvinden na
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Rector Magnificus. De Rector
Magnificus kan voorwaarden verbinden aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de
betrokken instellingen.
2. Het verzoek om het dubbele promotietraject wordt schriftelijk bij de Rector Magnificus
ingediend, als onderdeel van het opleidings- en begeleidingsplan van de Promovendus.
Het verzoek wordt ingediend door de Promotor en de Decaan van de faculteit waarin
de Promotor is benoemd. In dit verzoek moet worden aangetoond dat het Proefschrift
in een formeel samenwerkingsverband van beide instellingen en binnen het
gezamenlijke onderzoekprogramma is voorbereid.
3. Het verzoek om het dubbele promotietraject dient aan de hand van een daartoe
ontwikkeld model te worden opgesteld.
4. De eisen die aan de Promotie aan de Universiteit worden gesteld, zijn onverkort van
toepassing, terwijl daarenboven geldt dat
a. de Promovendus het onderzoek uit mag voeren onder verantwoordelijkheid
van een Promotor bij de VU en een Promotor van elke partnerinstelling
waarmee het samenwerkingsverband wordt aangegaan.
b. Het Proefschrift de goedkeuring behoeft van de betrokken Promotiecommissie
van de Universiteit en van de betrokken Promotiecommissie onderscheidenlijk
een daarmee gelijk te stellen orgaan van de buitenlandse instelling voor
wetenschappelijk onderwijs.
c. Het Proefschrift binnen 120 dagen aan zowel de Universiteit als aan de
buitenlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs wordt verdedigd.
Artikel 35 Het gezamenlijke promotietraject en de gezamenlijke promotie
1. Het gezamenlijke promotietraject aan de Universiteit kan uitsluitend plaatsvinden na
vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Rector Magnificus. De Rector
Magnificus kan voorwaarden verbinden aan de samenwerkingsovereenkomst tussen
betrokken instellingen.
2. Het verzoek om een gezamenlijk promotietraject wordt schriftelijk bij de Rector
Magnificus ingediend, als onderdeel van het opleiding- en begeleidingsplan van de
Promovendus. Het verzoek wordt ingediend door de Promotor en de Decaan van de
faculteit waarin de Promotor is benoemd. In dit verzoek moet worden aangetoond dat
het Proefschrift in een formeel samenwerkingsverband van beide instellingen en
binnen het gezamenlijke onderzoekprogramma wordt voorbereid.
3. Het verzoek om het gezamenlijk promotietraject dient aan de hand van een daartoe
ontwikkeld model te worden opgesteld.
4. Bij een gezamenlijk promotietraject mag de Promovendus het onderzoek uitvoeren
onder verantwoordelijkheid van een Promotor bij de VU en een Promotor van de
partnerinstelling waarmee het samenwerkingsverband wordt aangegaan.
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5. De gezamenlijke Promotie valt onder de regelgeving van de instelling waar het
Proefschrift wordt verdedigd.
6. Het verlenen van de graad Doctor geschiedt door het College van Decanen, samen met
een vergelijkbaar orgaan van de partner.
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TITEL XI GESCHILLEN
Artikel 36 Procedure
1. Ingeval tijdens het promotietraject of inzake de goedkeuring van het manuscript een
geschil ontstaat, verleent de Decaan zijn bemiddeling.
2. Indien de verleende bemiddeling niet binnen acht dagen tot overeenstemming leidt, kan
ieder der partijen zich wenden tot het College van Decanen.
3. Het College van Decanen stelt vervolgens een commissie in, bestaande uit drie niet bij het
promotietraject betrokken hoogleraren, die ter zake van het geschil van advies zal dienen.
4. Na de betrokken partijen te hebben gehoord en na eventuele raadpleging van
deskundigen, brengt de commissie uiterlijk 60 dagen na ontvangst van het verzoek bedoeld
in lid 2, schriftelijk een met redenen omkleed als concept-besluit geformuleerd advies uit
aan het College van Decanen.
5. Het College van Decanen zal binnen 30 dagen na ontvangst van het advies het geschil
beslechten en zijn besluit ter kennis brengen van de betrokken partijen.
6. In voorkomende gevallen kan het College van Decanen de termijnen genoemd in lid 4 en 5
eenmaal met 30 dagen verlengen.
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TITEL XII DE GRAAD DOCTOR HONORIS CAUSA
Artikel 37
1. Het College van Decanen neemt zijn beslissing over een te verlenen graad Doctor honoris
causa overeenkomstig artikel 27 lid 5 van het Bestuursreglement, het College van Bestuur
gehoord, op voordracht van een Decaan.
2. De voordracht tot verlening van de graad Doctor honoris causa dient te voldoen aan een of
meer van de hierna genoemde criteria:
a. Vakwetenschappelijke prestatie zonder formele wetenschappelijke erkenning
hetgeen tot uiting dient te komen in publicaties van algemeen erkende hoge
kwaliteit.
b. Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek, hetgeen tot uiting dient te komen in
publicaties van algemeen erkende hoge kwaliteit, in voordrachten op uitnodiging
op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten en aan wetenschappelijke
instituten.
c. Daden van maatschappelijke en/of culturele betekenis die passen bij het
bijzondere karakter van de Vrije Universiteit c.q. personen in wiens daden het
bijzonder karakter van de Universiteit tot uiting komt, hetgeen toetsbaar
bevestiging vindt in woord en geschrift, of op andere toetsbare wijze.
3. Voordrachten van personen aan wie eerder een eredoctoraat is verleend, komen,
behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, niet voor toekenning in aanmerking; dit ter
beoordeling van het College van Decanen.
4. Het College van Decanen bepaalt op welke wijze en welk tijdstip de in lid 1 bedoelde
Promotie plaatsvindt.
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TITEL XIII SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 38
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of ingeval enig artikel voor verschillende
uitleg vatbaar is, beslist het College van Decanen.
2. De decaan, gehoord de hoogleraren van de faculteit, stelt met betrekking tot de
Promotie nadere regels vast. Deze regels behoeven de goedkeuring van het College
van Decanen.
Artikel 39
Besluiten tot wijziging van dit reglement worden door het College van Decanen genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 40
Het College van Decanen kan ten aanzien van promoties waarvan de aanvraag om toelating tot het
promotietraject is gedateerd voor 1 januari 2015 afwijkingen ten opzichte van dit reglement toestaan,
mits gehandeld wordt overeenkomstig dit reglement zoals het gold tussen 1 april 2010 en 1 april 2015
en voor de afwijking dringende redenen bestaan.
Artikel 41
Dit reglement is in werking getreden op 1 september 2002 en is laatstelijk gewijzigd op 1 februari 2018.
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UITVOERINGSBESLUITEN
1. Een verzoek voor toelating tot het promotietraject wordt aangevraagd zodra een
Promovendus in dienst is getreden, maar uiterlijk binnen één maand na datum
indiensttreding.
2. Ingeval een personeelslid van de Universiteit wordt benaderd door een aspirantPromovendus die niet in dienst treedt van de VU als Promovendus, geldt de volgende
richtlijn: zodra blijkt dat het om een serieus project gaat en de beoogd promotor de
aspirant-Promovendus in staat acht een Proefschrift te voltooien van voldoende kwaliteit,
wordt toelating tot het promotietraject aangevraagd middels Formulier I.
3. Bij een verzoek voor toelating tot het promotietraject ex artikel 8 lid 1 wordt Formulier I
ingediend, te weten het verzoek tot respectievelijk toelating tot het promotietraject en
aanwijzen van de Promotor en eventuele Copromotor. Daarnaast wordt aan Formulier I
toegevoegd:
a. Een kopie van een in Nederland wettelijk geldend identiteitsbewijs
b. Een gewaarmerkte kopie van het diploma ex artikel 8 lid 1a
c. Een gewaarmerkt diplomasupplement
Indien de bescheiden onder lid 1a en lid 1b niet zijn gesteld in het Nederlands, Engels,
Frans of Duits, moeten zij vergezeld gaan van een geautoriseerde vertaling in een van deze
talen.
4. Door Formulier I te ondertekenen, geeft de Decaan aan dat het verzoek tot toelating
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden ex artikel 8 Promotiereglement VU. Dat wil zeggen
dat een goedgekeurd Opleidings- en begeleidingsplan is overlegd en dat de Promovendus
de Nederlandse Gedragscode en Wetenschapsbeoefening heeft getekend.
5. Op Formulier I wordt het mailadres en het volledige adres vermeld waar betrokkene/n
werkzaam is/zijn. Daarbij gaat het adres van de Universiteit boven een ander
(werk)adres.
6. Bij een aanvraag voor toelating tot het promotietraject ex artikel 8 lid 2 wordt aan het
Formulier I toegevoegd:
a. Gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s;
b. Gewaarmerkte overzichten van de gevolgde studieonderdelen, respectievelijk
gewaarmerkt diplomasupplement;
c. Een kopie van een in Nederland wettelijk geldend identiteitsbewijs;
d. Curriculum Vitae inclusief resultaten van verricht wetenschappelijk werk;
e. Gemotiveerd oordeel van de beoogde Promotor waarin aannemelijk wordt
gemaakt dat aanvrager in staat wordt geacht zelfstandig wetenschappelijk
onderzoek te verrichten;
f. Oordeel van de Decaan.
Indien deze bescheiden niet zijn gesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, moeten
zij vergezeld gaan van een geautoriseerde vertaling in één van deze talen.
7. Van het besluit over toelating tot het promotietraject doet het College van Decanen
schriftelijk mededeling aan de Promovendus, met afschrift aan de Decaan, de
Promotor en de eventuele Copromotor van de faculteit. De mailadressen van de
Promotor(en) en eventuele Copromotor(en) worden mede daartoe op Formulier I
vermeld.
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8. Het College van Decanen heeft criteria vastgesteld waaruit kan blijken of een kandidaat
die de functie van UHD vervult over voldoende bekwaamheid beschikt om als promotor
op te treden. De Decaan toetst de bekwaamheid aan de hand van de volgende criteria:
a. Beoogd promotor is een goed onderzoeker, blijkend uit positieve beoordeling en
erkenning door peers, zoals toekenning(en) van extern gefinancierd onderzoek dan
wel de beoordeling van de aanvraag daartoe als ‘excellent’, of meerdere peer
reviewed publicaties van excellente wetenschappelijke kwaliteit.
b. Beoogd promotor is een goede begeleider, blijkend uit ten minste twee succesvol
afgeronde promoties die hij/zij in de formele rol van copromotor heeft begeleid.
9. In afwijking van artikel 11 lid 8 en artikel 13 lid 1 kan het College van Decanen in
uitzonderlijke situaties en op gemotiveerd voorstel van de Decaan besluiten een derde
(co-)promotor aan te wijzen. Het totaal van (Co)Promotoren van ten hoogste vier wordt
daarbij niet overschreden.
10. Ten aanzien van artikel 15 geldt dat de elementen van de opleiding kunnen variëren van
vakwetenschappelijke cursussen tot deelname aan seminars en congressen, en
activiteiten en/of cursussen ter versterking van transferable skills. Een minimum aantal
studiepunten is vastgesteld voor het verplichte onderdeel wetenschappelijke integriteit
(2 studiepunten) en congressen (1 studiepunt voor congresbezoek, 2 studiepunten voor
congresbezoek met paper en/of presentatie). De Decaan kan vrijstelling verlenen voor
(een deel van) het opleidingsprogramma. De faculteit stelt nadere randvoorwaarden op
over invulling van de opleiding.
11. Promovendi die voor 1 april 2015 in dienst van de VU zijn getreden en niet in de
gelegenheid zijn geweest om voor 1 april 2015 Formulier I in te dienen, worden niet
gehouden aan de opleidingsverplichting, maar behouden wel het recht.
12. Afspraken met de pedel over de promotiedatum en -tijd kunnen slechts worden gemaakt
nadat het College van Decanen in het bezit is van het Formulier II als bedoeld in artikel 26
lid 2. De openbare verdediging vangt in de regel aan om 09.45, 11.45, 13.45 of 15.45 uur.
13. Op het Getuigschrift wordt standaard de graad Doctor of Philosophy vermeld (Philosophiæ
Doctor). Desgewenst kan de Promovendus tot 6 weken voor de verdediging van het
proefschrift Bureau Pedel verzoeken om de graad Doctor te vermelden op het
Getuigschrift.
14. Overeenkomstig artikel 28 lid 1 verdedigt de Promovendus zijn Proefschrift gedurende
een uur. Na overleg met de Promovendus kan de Decaan de Promovendus bij aanvang van
dit uur de gelegenheid geven gedurende ten hoogste 10 minuten een uiteenzetting te
geven over het onderzoek waarop het Proefschrift berust.
15. In het cortège kunnen meelopen hoogleraren van de Universiteit en andere universiteiten
en degenen die deelnemen aan de besloten vergadering. De Promotoren dragen de toga
en baret. Copromotoren en opponenten die geen hoogleraar zijn, dragen donkere, voor
de gelegenheid passende kleding.
16. Tijdens de promotieplechtigheid draagt een Promovendus een rokkostuum, een
promovenda draagt voor de gelegenheid passende kleding. In bijzondere gevallen kan de
Rector Magnificus aan de Promovendus op diens schriftelijk verzoek toestemming
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verlenen in plaats van een rokkostuum een donker kostuum te dragen; een Promovendus
met een buitenlandse nationaliteit kan worden toegestaan de bij de promotieplechtigheid
passende traditionele kledij van zijn land te dragen. De Promovendus dient hiervoor
toestemming te hebben gekregen van de promotor en van de Decaan.
17. Tijdens de promotieplechtigheid laat de Promovendus zich bijstaan door twee
paranimfen. Voor de paranimfen gelden dezelfde kledingvoorschriften als voor de
Promovendus. Bij een promotieplechtigheid in het auditorium kan de Promovendus
desgewenst afzien van de bijstand door paranimfen.
18. De promotieplechtigheid, in het bijzonder de verdediging van het proefschrift, is
toegankelijk voor personen van acht jaar en ouder. De Promovendus vermeldt deze
leeftijdsgrens op zijn eventuele uitnodiging.
19. De promoties worden vermeld op de website van de VU en in de wekelijkse
persnieuwsbrief (Promotieagenda). De hoogleraren van de Universiteit ontvangen een
maandagenda van het College van Decanen waarin de promoties zijn vermeld.
20. De vermelding van de steun van buiten de Universiteit waardoor het promotieonderzoek
mede is mogelijk gemaakt, geschiedt uitsluitend tekstueel, na overleg met de Promotor en
met toestemming van de promotiecommissie. Commerciële uitingen in het Proefschrift
zijn niet toegestaan.
21. Bij een dubbelpromotie ex artikel 34 wordt op de voorzijde van het Getuigschrift en in de
Verklaring die aan het Getuigschrift wordt toegevoegd, een verwijzing opgenomen naar de
partnerinstelling waarmee de overeenkomst voor een Joint Doctorate is aangegaan.
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