Aan: de decaan van de faculteit CTW
Van: FR – CTW
Datum: 6 juli 2010
Betreft: Instemming Studentenstatuut CTW opleidingen
Geachte heer Eising, beste Rikus,
De FR‐CTW, bijeen op 5 juli 2010, deelt het volgende mee wat betreft het Studentenstatuut CTW van
de bacheloropleidingen CiT, IO en WB en de masteropleidingen ME, IDE, CEM, CME en SET.
Gezien
1. Het Studentenstatuut CTW, bestaande uit:
• de Onderwijs‐ en Examenregeling CTW (OER: artikel 1 t/m 26)
• de opleidingsspecifieke bijlagen voor de bacheloropleidingen Civiele Techniek (CiT),
Industrieel Ontwerpen (IO) en Werktuigbouwkunde (WB) bestaande uit:
- Opleidingsspecifieke bijlage OER
- Examencommissiereglement
• de opleidingsspecifieke bijlagen voor de masteropleidingen Mechanical Engineering
(ME), Industrial Design Engineering (IDE) and Civil Engineering and Management (CEM)
• de opleidingsspecifieke bijlagen voor de 3TU masteropleiding Construction Management
and Engineering (CME) en de teaching and examination regulations voor de 3TU
masteropleiding Sustainable Energy Technology (SET)
2. Het advies van de OLC CiT, kenmerk A‐0472 dd 10 juni 2010
e
3. Het advies van de OLC IO in de notulen van de 61 vergadering, 3 juni 2010
4. Het advies van de OLC WB in de notulen van de 180e vergadering, 17 juni 2010
Gehoord
1. De mondelinge toelichting op de invoering van Artikel 5 Studieplan als gegeven in de vergadering
van 5 juli:
• Dat de invoering van het studieplan niet resulteert in een wezenlijke verandering van de
huidige praktijk bij de opleidingen, met name aan de eisen die aan studenten met een
voldoende hoog studierendement gesteld worden
• Dat bij de invoering van het studieplan de gebruikte software ondersteunend is en niet
leidend
2. De mondelinge toelichting op de invoering van Artikel 8.3, toestemming vragen aan de
examencommissie na twee tentamenpogingen als gegeven in de vergadering van 5 juli:
• Dat het besluit van de examencommissie kan bestaan uit toestemming of een voorlopige
afwijzing
• Dat de examencommissie elk individueel verzoek serieus bekijkt en het genomen besluit
onderbouwt met argumenten
Overwegende dat
1. Onze faculteit er geen is van scherpslijpers en ons handelen meer bepaald wordt door de geest
van de regelingen dan door de letter
2. De decaan de toelichting op de invoering van Artikel 5 Studieplan in het voorwoord bij het
studentenstatuut zal verwerken
3. De decaan er bij het CVB op zal aandringen dat met de geleverde commentaren en adviezen door
de OLC’s rekening zal worden gehouden bij een volgende versie (studiejaar 2011‐2012)
4. De decaan in bijzondere gevallen persoonlijk beschikbaar is om tot een goede oplossing te komen
Besluit
de FR‐CTW in te stemmen met het Studentenstatuut CTW van de bachelor‐ en masteropleidingen van
de faculteit CTW
Met vriendelijke groet,
De Faculteitsraad CTW

