EWI-BREDE MASTER OER
In navolging van de gezamenlijke EWI R&R, introduceren we ook een gezamenlijke master-romp-OER
(Section A). Iedere opleiding heeft daarop voortbordurend een eigen opleidingsspecifiek deel (Section B).
•

Alles wat in sectie A staat zijn punten waarop de opleidingen vinden dat er gezamenlijkheid zou
moeten zijn. In enkele gevallen kan het zijn dat opleidingen in sectie B hier nog een aanvulling op
doen.

•

Alle artikelen die overeenkomstig zijn met artikelen uit de Engelstalige bachelor-romp-OER
hebben we overgenomen om ook daar enige consistentie tussen te creëren.

•

Andere aanvullingen zijn vaak afkomstig uit een van de huidige OER’s en waar nodig aangepast.

•

Tevens hebben we opgenomen/overgenomen uit de huidige R&R:
o

Fraudereglement

o

Cum Laude

•

Binnen elk artikel waar verschillen in zaten met huidige OER zijn deze verschillen bediscussieerd
door de coördinatoren en binnen de stuurgroep onderwijs. Deze discussiepunten en daaruit
volgende besluiten zijn ook ter informatie voorgelegd aan de OLC’s.

•

Uitgangspunt voor de template van de inhoud is de UvA/VU OER, omdat deze compleet is, plus
per onderdeel staat aangegeven welke wettelijk verplicht zijn.

Belangrijkste punten waarop overeenstemming is bereikt:
•

(Maximale) omvang premaster

•

Procedure en ingangseis Final Project / graduation project

•

Procedure en ingangseis Internship

•

Dubbel/gecombineerd programma incl. eventueel laten indalen van dubbelprogramma SEC

•

Geldigheidsduur voor resultaten

•

Cum Laude regeling

Punten die voor OER 2017-2018 wederom op de agenda staan
•
•
•

Cum Laude regeling
Vastleggen examenprogramma’s
Final Project / graduation project ook assessment etc.

Openstaande punten
Definities
Omdat de Secties B voor alle vijf de opleidingen momenteel parallel worden geschreven en voorgelegd
aan de verschillende OLC’s, zullen we de definitieve definities pas op een later moment kunnen
vaststellen. Het gaat dan onder andere over de gebruikte formuleren van:

o

Course, subject, unit of study

o

Course programme, study programme

o

Programme, degree programme, master’s programme

o

Board of Examiners of Examination Board

o

Credit, EC, ECTS

o

Alle soorten examinations: is een tentamen een interim examination en het
masterexamen het examination of noemen we een tentamen een examination en het
masterexamen de final examiniation / final assessment. Etc.

o

Final project, master’s project, Thesis project, Final Thesis, Research project.

o

Premaster vs bridging programme

o

Workload vs study load

Voorstel terminologie overnemen uit de net vertaalde R&R, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om
toch af te wijken. Bijvoorbeeld omdat de UT BSc OER afwijkt.

Vertaling
Enkele passages zijn geel gearceerd, omdat deze nog vertaald moeten worden. De vertalingen zullen
worden uitgezet op het moment dat de OER-en definitief zijn.

