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VOORWOORD
De opleiding Mechanical Engineering (ME) heeft gekozen voor inpassing van de OER in het opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut
op basis van art. 7.59 WHW. Voor de algemene informatie wordt verwezen naar het "Studentenstatuut van de UT, het instellingsspecifieke deel".
Voor speciale mogelijkheden binnen het studieprogramma wordt zo nodig verwezen naar de onderwijspagina van de masteropleiding Mechanical
Engineering en ten aanzien van vakinhoudelijke informatie wordt verwezen naar het ‘Vak Informatie Systeem Twente’ VIST .
In dit document zijn de spelregels (rechten en plichten van de opleiding en de studenten) weergegeven. De kern van de spelregels is dat ze
gelden voor alle studenten in het algemeen. Individuele studenten hebben het recht om op persoonlijke gronden de opleiding te verzoeken tot een
maatregel die afwijkt van het reglement. Ook de opleiding kan besluiten tot een algemene of individuele maatregel die afwijkt van het reglement,
indien dat in het voordeel van de studenten is.
Als de student het niet eens is met een maatregel van de opleiding, een handelswijze of beslissing van een docent of beoordelaar, staan in dit
reglement de gronden en de wijze waarop men in beroep kan gaan.
Voor studenten met een afgeronde HBO-vooropleiding in de sector Techniek geldt een aangepast programma. Dit programma bestaat uit een premastergedeelte dat toelating verschaft tot het masterprogramma. De toelatingsregeling maakt onderdeel uit van dit statuut. Omdat het premasterprogramma bestaat uit een selectie van bachelorvakken, is voor het programma het bachelor OER van toepassing.
De opleiding wordt verzorgd binnen de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) aan de Universiteit Twente (UT) te
Enschede.
Alle masterstudenten worden per e-mail op de hoogte gebracht van het uitbrengen van het nieuwe Studentenstatuut-ME met een verwijzing naar
de betreffende website. Desgewenst kunnen masterstudenten een exemplaar van het studentenstatuut bij Bureau Onderwijszaken (BOZ)
verkrijgen. Afspraken die met potentiële studenten zijn gemaakt voorafgaande aan de vaststelling van dit studentenstatuut en daarvan afwijken,
worden geëerbiedigd.
Het Studentenstatuut-ME 2007is voor alle masterstudenten en HBO-ers die aan het pre-masterprogramma beginnen in september 2007 van
toepassing.
Voor studenten die overstappen van de vijfjarige WB-opleiding naar de masteropleiding zijn individueel overgangsregelingen getroffen en
vastgesteld door de examencommissie. Voor WB-studenten tot en met de generatie 2000, en HBO-ers die de verkorte ir.-opleiding volgen, blijft in
grote lijnen het Studenten-statuut-wb 2003 van toepassing.
Na goedkeuring van dit statuut zal de tekst integraal vertaald worden in het Engels. De Nederlandse tekst blijft echter de basis waarop de
beslissingen worden gebaseerd.

C.T.A. Ruijter
Opleidingsdirecteur

Enschede, 8 juni 2007.
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1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

Toepasselijkheid van de regeling

1.1.1

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleiding 'Mechanical Engineering', verder te noemen: de
opleiding.

1.1.2

De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen aan de Universiteit
Twente te Enschede, verder te noemen: de faculteit.

1.1.3

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs ligt bij de Opleidingsdirecteur en voor toelating en beoordeling bij
de examencommissie. Een student die twijfelt of hij conform de reglementen is behandeld kan de Opleidingsdirecteur om verduidelijking
vragen. Tegen een genomen beslissing is altijd beroep mogelijk (zie artikel 6.7).

1.2

Begripsbepalingen

1.2.1

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. BOZ: Bureau onderwijszaken CTW (WB);
b. Decaan: de Decaan van de faculteit CTW;
c. Disciplineraad: de disciplineraad bestaat uit vakgroepvoorzitters en overige hoogleraren van de faculteit, van wie vakgebied(en) tot
het domein van de Werktuigbouwkunde behoren, alsmede de leden van het Managementteam;
d. EC: European Credit; eenheid voor studielast waarbij geldt dat 1 EC overeenkomt met 28 bestedingsuren.
Een cursusjaar is 1680 uur = 60 EC;
e. Examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de opleiding behorende
onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd (conform artikel 7.10 van de wet);
f.
Examencommissie: de examencommissie van de opleiding ingesteld conform artikel 7.12 van de wet;
g. Examenonderdeel: ieder afzonderlijk te beoordelen deel van een examen, ook wel tentamen genoemd;
h. Examinator: degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens, conform artikel
7.12 van de wet;
i.
Faculteit: de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW), Universiteit Twente;
j.
Instelling: Universiteit Twente (UT);
k.
Managementteam: het managementteam (MT) van de faculteit CTW;
l.
ME: Mechanical Engineering; deze toevoeging aan bijv. student, opleiding, programma, examen, etc. wordt in dit statuut verder in vele
gevallen voor de leesbaarheid weggelaten. Soms wordt het synoniem Werktuigbouwkunde gebruikt;
m. Opleiding: de opleiding Mechanical Engineering (ME), Universiteit Twente;
n. Opleidingsdirecteur: de Opleidingsdirecteur van de opleiding ME;
o. Partnerinstelling: instelling waarmee de universiteit een structureel samenwerkingsverband mee is aangegaan, waarbinnen de
opleiding actief is. Bijvoorbeeld het ECIU-netwerk ;
p. Student: hij of zij die staat ingeschreven als student aan de Universiteit Twente voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van
de examenonderdelen en examens van de opleiding 'Mechanical Engineering', en heeft voldaan aan de betaling van het collegegeld
(art. 7.32 en 7.34 WHW).
Overal waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen;
1
q. Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar;
r.
Studieonderdeel: deel van het studieprogramma waaraan een vakcode is toegekend;
s. Tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een bepaalde
onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van dat onderzoek door minstens één daartoe door de examencommissie aangewezen
examinator;
t.
Website: de website www.ME.UTwente.nl;
u. Werkdag: maandag t/m vrijdag m.u.v. de erkende feestdagen en door de UT vastgestelde verlofdagen en/of vakantieperiode;
v.
Wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

1.2.2

Een student is gerechtigd tot het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens/examens bij de opleiding mits hij voldaan heeft aan de
daarvoor geldende wettelijke regels (zie 1.2.1p). Indien men hieraan niet (geheel) heeft voldaan en op dat moment toch deelneemt aan het
onderwijs en/of tentamens/examens, wordt dit als onrechtmatig beschouwd. De eventueel daarop betrekking hebbende geregistreerde
studiegegevens kunnen uit de administratie worden verwijderd en gelden uiteraard niet voor de studievoortgang en -financiering. Voor
deelname aan de verschillende onderwijsactiviteiten en tentamens kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

1.3

Calamiteiten

1.3.1

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Twente of namens deze de gebouwbeheerder stelt vast of er sprake is van een
(dreigende) calamiteit. Zodra dit is vastgesteld, wordt (een deel van) het betreffende gebouw ontruimd volgens de daarvoor geldende
procedures.

1.3.2

Indien er zich calamiteiten voordoen of dreigen voor te doen tijdens of kort voor een tentamen geldt het volgende:
a. Indien er een calamiteit is te verwachten voor aanvang van een tentamen, wordt het tentamen onverwijld uitgesteld. De
verantwoordelijke vakdocent stelt in overleg met de Opleidingsdirecteur en/of BOZ een nieuw tentamentijdstip vast. Het nieuw
vastgestelde tentamenmoment, dat binnen een maand plaatsvindt (de vakantieperiode niet meegerekend), is bindend. Dit wordt binnen
drie werkdagen bekendgemaakt via de gebruikelijke media.
b. Indien er een calamiteit plaatsvindt of is te verwachten tijdens een tentamen dient er - indien mogelijk - als volgt te worden gehandeld:
- Op al het tentamenwerk is bij aanvang van het tentamen de naam en studentnummer door de student vermeld.
- De aanwezigen dienen op last van de verantwoordelijke instantie of surveillant direct de tentamenzaal te verlaten.
- De studenten laten het gemaakte tentamenwerk achter in de tentamenzaal.

1

de cursus vangt in de meeste gevallen iets eerder aan (veelal in week 35 of 36)
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1.3.3

Indien men in de gelegenheid is geweest reeds een begin te hebben gemaakt met het tentamen wordt, indien dit redelijkerwijze mogelijk is,
op grond van de (gedeeltelijk) gemaakte opgaven door de docent hierover het eindcijfer bepaald.

1.3.4

Indien de docent op grond van het in 1.3.3 genoemde geen eindcijfer kan bepalen, wordt er binnen een maand (de vakantieperiode niet
meegerekend) na het door een calamiteit afgebroken tentamen een herkansing georganiseerd voor de gedupeerde studenten, mits deze
zich voor het bedoelde tentamen hadden aangemeld.

1.3.5

Indien er zich calamiteiten voordoen of dreigen voor te doen tijdens of kort voor een college of practicum, dan wordt dit onverwijld uitgesteld.
De verantwoordelijke vakdocent stelt in overleg met de Opleidingsdirecteur en/of BOZ een nieuw college- of practicumtijdstip vast. Dit
tijdstip wordt uiterlijk de dag volgend op het vrijgeven van het gebouw bekendgemaakt via de gebruikelijke media.

1.4

Veiligheidsreglement

1.4.1

Voor het volledige veiligheidsreglement CTW en een lijst met namen van het BedrijfsHulpVerlenings-team (BHV), klik op link;
Voor het ARBO- en milieureglement klik op link

1.4.2

RSI-preventie is een belangrijk aandachtspunt van de opleiding, al ligt hierbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de student zelf. Voor
nadere informatie ter voorkoming van RSI klik op link:

1.4.3

Een student is pas gerechtigd deel te nemen aan het onderwijs indien hij zich op de hoogte heeft gesteld van en handelt conform de
veiligheids- en ARBO-reglementen zoals in art. 1.4.1 is genoemd.

1.4.4

Voor het afstudeerwerk in specialistische laboratoria kunnen aanvullende veiligheidseisen gelden. Een student is pas gerechtigd deel te
nemen aan dit onderzoek indien hij zich op de hoogte heeft gesteld van en handelt conform deze aanvullende veiligheidseisen.

1.5

Verzekering
Zie voor verzekering tijdens een (buitenlandse) stage en/of opdracht in de algemene ‘Stagehandleiding’, onder het hoofdstuk
‘Verzekeringen’.

1.6

Eigendomsrechten
Het eigendomsrecht van de resultaten van taken, opdrachten en projecten die in het kader van de opleiding zijn uitgevoerd berust bij de
Faculteit Construerende Technische Wetenschappen.
Aan (deel)resultaten van een in opdracht van de UT uitgevoerd project, onderzoek of opdracht kan door de betreffende student geen
rechten worden ontleend, tenzij dit voor aanvang met het bestuur van de faculteit is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. Afspraken
met het bedrijf omtrent de openbaarheid van de resultaten, het eindrapport en de duur en mate van vertrouwelijkheid ervan dienen van
tevoren te worden vastgelegd.

2.

VISIE OP DE OPLEIDING (art. 7.59 lid 4 sub a, WHW)

2.1

Doelen van de opleiding
Met de opleiding wordt beoogd masters op te leiden met een academisch denk- en werkniveau. Met name:
- zij zijn in staat complexe werktuigbouwkundige problemen te analyseren, zowel op het gebied van producten als processen;
- zij kunnen hiervoor een geschikte oplossing aandragen, die voldoet aan de eisen die aan oplossingen van dergelijke problemen worden
gesteld;
- zij kunnen anderen overtuigen van de kwaliteit van hun voorgestelde oplossingen en de gebruikte methoden om tot een oplossing te
komen expliciteren.
De ontwikkeling van vaardigheden op communicatief- en sociaal gebied, noodzakelijk om in multidisciplinair en intercultureel teamverband
als academisch ingenieur te voldoen, maakt deel uit van de opleiding. Tenslotte zal de opleiding een voorbereiding op de vaardigheden voor
een verdere zelfstandige ontwikkeling zijn.

2.2

Opzet van de master
Het programma vormt de opleiding tot Master of Science 'Mechanical Engineering'. Werktuigbouwkundigen houden zich bezig met het
genereren van ideeën, het ontwerpen, het analyseren en het produceren van producten, processen en systemen. Het kan daarbij gaan om
nieuwe concepten of het verbeteren en aanpassen van al bestaande concepten. In de bacheloropleiding heeft iedere student kennis
gemaakt met de volle breedte van het vakgebied.
Binnen het masterprogramma kiest iedere student een deelgebied binnen de werktuigbouwkunde om zich verder in te bekwamen.
Hierbinnen worden theorievakken gevolgd en een stage uitgevoerd. De stage is een kennismaking met een bedrijf of onderzoeksinstituut en
bereidt de student voor het nemen van professionele verantwoordelijkheid. De stage vindt bij voorkeur in het buitenland plaats.
Daarnaast kiest een student een competentieprofiel om zich voor te bereiden op maatschappelijke posities die voor werktuigbouwkundige
ingenieurs zijn weggelegd.
Het afstudeerwerk (master thesis) wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van een van de onderzoeksgroepen van de faculteit. Hierbij
toont de student aan in staat te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan de vakkennis op dat deelgebied van de werktuigbouwkunde.
De afstudeerspecialisaties die worden verzorgd door de verschillende vakgroepen en leerstoelen van de faculteit zijn:
§
Biomedische werktuigbouwkunde (BW)
Biomechanical Engineering (BE)
§
Ontwerp, productie en management (OPM)
Design production & management (DPM)
o Ontwerptechniek (OT)
Design Engineering (DE)
o Oppervlaktetechnologie en tribologie (OTR)
Surface Technology & Tribology (STT)
o Productiemanagement (PM)
Production Management (PM)
o Productietechniek, incl. kunststoffen (PT)
Production Technology (PT)
o Industrial Design and Manufacturing (IDM)
Industrial Design and Manufacturing (IDM)
§
Rubbertechnologie (RT)
Elastomer technology engineering (ETE)
§
Technische mechanica (TM)
Applied mechanics (AM)
§
Technische stromingsleer (TS)
Engineering fluid dynamics (EFD)
§
Thermische werktuigbouwkunde (ThW)
Thermal engineering (TE)
§
Werktuigbouwkundige automatisering (WA)
Mechanical automation (MA)
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Werktuigbouwkundigen zijn probleemoplossers. Hierbij gaat het om complexe technische problemen. Bijna altijd is een multidisciplinaire
aanpak noodzakelijk om tot een oplossing te komen. Binnen de opleiding worden conceptualisering, modellering en ontwerpen geoefend
over de grenzen van de subdisciplines heen. Dit levert algemene kennis over de toepasbaarheid van concepten en modellen op.
Werktuigbouwkundigen hebben uiteenlopende taken binnen technische ontwerpteams. Pas afgestudeerden komen vooral terecht in
functies die we kunnen typeren als ‘onderzoek en ontwikkeling’ en als ‘ontwerpen en construeren’. Binnen een ontwerpteam zijn zij de
vakinhoudelijk expert, de integrator en ook vaak de team- of projectleider. De opleiding biedt de mogelijkheid tot een gerichte voorbereiding
op één van deze functiecategorieën. De masterstudent kiest daartoe een aantal vakken binnen een van de competentieprofielen “Research
& Development” (R&D), “Design & Construction” (D&C) en ”Organization & Management” (O&M). Kortom de student kiest voor een
competentieprofiel binnen een afstudeerspecialisatie.
De profiel-, kern- en keuzevakken zijn te vinden op de website: http://www.wb.utwente.nl/onderwijs/masteropleiding/formulieren/index.html.
2.3

De organisatie van de opleiding
Binnen de opleiding stelt iedere student een eigen programma samen waarbinnen een competentieprofiel en een specialisatiegebied
herkenbaar zijn. Men kiest 25 EC aan profielvakken, 20 EC uit het profiel naar keuze en één vak uit een ander profiel. Alleen de O&Mstudenten kiezen twee vakken uit de andere profielen. Uit de afstudeerrichting kiest men kernvakken (15-20 EC) en verdiepingsvakken (010 EC). De afstudeeropdracht (40 EC) ligt binnen het gebied van de specialisatie. De stage (15-20 EC) hoeft niet binnen de
specialisatierichting te liggen, maar vereist wel goedkeuring van de afstudeerdocent.
De aangegeven marges worden tevoren vastgesteld en niet achteraf bepaald. Het uiteindelijke programma vereist goedkeuring van de
afstudeerhoogleraar (tevens voorzitter van de afstudeercommissie) en de Opleidingsdirecteur.
Masterprogramma individuele student:
a.
b.

EC

Verplichte vakken binnen het competentieprofiel
(onderzoek, ontwerpen, management)
Keuze uit andere competentieprofielen
(N.B.: profiel O&M)

20
5
(10)

c.

Kernvakken per subdiscipline

15-20

d.

Specialistische vakken voor ieder afstudeerthema

0-10

e.

Vrije keuze

10-15

f.

Bedrijfs- of onderzoeksstage

15-20

g.

Afstudeeropdracht

40
Totaal minimaal:

120

2.4

Uitvoering
Het eerste jaar is cursorisch van opzet. Het tweede jaar is ingeruimd voor stage en afstudeeropdracht. Een groot deel van de vakken wordt
met een opdracht of mondeling tentamen afgerond. Een deel van de vakken komt niet op het weekrooster voor, omdat de docent samen met
de belangstellende studenten de meest geschikte tijdstippen afspreekt.

2.4.1

Omvang van de opleiding (art. 7.4 lid 1 en 6a WHW): De studielast van de opleiding bedraagt 120 EC.

2.4.2

Voltijd/deeltijd (art. 7.7 WHW): De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd.

2.4.3

De examens van de opleiding (art. 7.8 lid 2 WHW): De opleiding wordt afgesloten met het Masterexamen.

2.4.4

Gehanteerde onderwijsvormen:
•
hoorcollege: een plenaire bijeenkomst voor de studenten bedoeld om informatie aan te dragen;
•
literatuurstudie: het verrichten van literatuuronderzoek naar bepaalde wetenschappelijke verschijnselen;
•
opdracht: het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht;
•
practicum: een praktische oefening als bedoeld in art. 7.13, lid 2 onder d van de wet. Hieronder wordt verstaan het deelnemen aan
een onderwijsactiviteit gericht op het bereiken van bepaalde vaardigheden, zoals het maken van een werkstuk of een proefontwerp, het
uitvoeren van proeven en experimenten en het deelnemen aan veldwerk of een excursie;
•
project: het als team uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht;
•
scriptie: schriftelijke rapportage over een theoretische of praktische opdracht;
•
stage: het verblijven in een bedrijf of wetenschappelijke omgeving en verrichten van activiteiten om het inzicht in de bedrijfsprocessen
te vergroten;
•
werkcollege: een bijeenkomst voor een subgroep van de populatie om de studenten in staat te stellen de leerstof te verwerken (ook
wel begeleide zelfstudie).

2.4.5

Kosten onderwijs
De kosten voor onderwijsbenodigdheden voor eigen gebruik, zoals boeken, dictaten, kopieerwerk, materialen en practicumbenodigdheden,
notebook*) en netwerkvoorzieningen ten behoeve van deelname aan het onderwijs, de tentamens of de examens van de opleiding, zijn voor
rekening van de student. Licenties voor specifieke softwarepakketten worden niet tot de benodigdheden voor eigen gebruik gerekend.
Voor de masteropleiding is door de grote variatie in vakkenpakketten geen studiekostenraming te maken.
*)Meer informatie voor UT-studenten is te vinden op: notebook.

3.

TOELATINGSBELEID

3.1

Eisen vooropleiding

Studentenstatuut-ME 2007 / 7

Onderwijs en examenregeling masteropleiding 'Mechanical Engineering'
Kenmerk: CTW.07/BOO-4911

Enschede, 19 juni 2007.

3.1.1

Toegang tot een masteropleiding kan op een aantal wijzen verkregen worden:
a.
WO-bachelordiploma werktuigbouwkunde: bachelors van de drie TU’s zijn onvoorwaardelijk toelaatbaar;
b.
WO-bachelordiploma van aanpalende richtingen: bachelors van een aantal aanpalende richtingen zijn toelaatbaar, in veel gevallen
onder de conditie dat een bepaalde invulling aan het bachelorprogramma is gegeven (bijvoorbeeld een minor werktuigbouwkunde) en
dat een bepaalde afstudeerspecialisatie wordt gekozen. De toelating vanuit andere TU-opleidingen is vastgelegd in de
doorstroommatrix. Er is in al deze gevallen sprake van een individuele inpassing;
c.
WO-bachelor degree van buitenlandse universiteit: bachelors van opleidingen werktuigbouwkunde (of aanverwante opleidingen) die
een goede reputatie hebben, en waarbij de student tot de beste 25% van het jaarcohort behoorde, kunnen worden toegelaten wanneer
aan de aanvullende eisen (o.a. taaleisen) is voldaan;
d.
Met succes afgesloten pre-masterprogramma (zie 3.3).

3.1.2

Studenten die na een nadere beoordeling of pre-masterprogramma zijn toegelaten tot de ME-masteropleidingen van de andere TU’s zijn
toelaatbaar tot de opleiding aan de UT. Omgekeerd worden studenten die aan de andere TU’s zijn afgewezen niet toegelaten tot de
opleiding aan de UT.

3.2

Aanvullende eisen voor studenten afkomstig uit het buitenland
Buitenlandse studenten moeten aantonen de Engelse taal voldoende machtig te zijn. Indien ze niet uit een land komen waarin al het
onderwijs in de Engelse taal wordt gegeven, moeten ze een resultaat van een taaltoets overleggen. Een IELTS-score van tenminste 6,5 is
vereist.

3.3

Pre-masterprogramma

3.3.1

Tot het pre-masterprogramma worden bachelors van het HBO uit de construerende technische richtingen toegelaten. Toelating van
anderen is voorbehouden aan de examencommissie.

3.3.2

Het pre-masterprogramma omvat een uitsnede uit het bachelorprogramma met een nadruk op de fysisch-mathematische vakken.

3.3.3

Het pre-masterprogramma heeft een omvang van ca. 45 EC. HBO-instromers die ruime bedrijfservaring hebben opgedaan krijgen
vrijstelling van de stage. De totale omvang van pre-master plus master kan daarbij uitkomen op 140-145 EC. Voor uitzonderlijk
getalenteerde studenten kan de totale studieduur van pre-master plus masterprogramma aanzienlijk korter zijn.

3.3.4

Een student die alle studieonderdelen uit het afgesproken programma met succes afrondt binnen twaalf maanden na inschrijving voor het
pre-masterprogramma wordt toegelaten tot de master.

3.3.5

Een student die is afgewezen voor een pre-masterprogramma aan één van de drie werktuigbouwkundeopleidingen in Nederland wordt niet
opnieuw toegelaten tot het pre-masterprogramma in een volgend cursusjaar.

3.3.6

Een student die na het pre-masterprogramma is toegelaten tot de masteropleiding, volgt een programma dat op onderdelen zal afwijken van
het reguliere masterprogramma, afhankelijk van de vooropleiding en specialisatierichting.

3.4

Volgen van mastervakken door niet-masterstudenten

3.4.1

Studenten die het bachelordiploma WB niet hebben behaald, hebben geen toegang tot het afleggen van tentamens van studieonderdelen uit
het masterprogramma, behoudens in het bepaalde in lid 3.4.2;

3.4.2

Bachelorstudenten die tenminste de propedeuse en 130 EC van het majorgedeelte hebben afgerond, binnen een termijn van drie
studiejaren, krijgen dispensatie van het bepaalde in lid 3.4.1, voor die studieonderdelen waarvoor zij aan de toelatingseisen voldoen, voor
een periode van maximaal één jaar.

3.4.3

Het is aan pre-masterstudenten alleen toegestaan mastervakken te volgen als zij voor de betreffende vakken over de juiste voorkennis
beschikken en zij toestemming hebben van de Bachelorcoördinator WB.

4.

ONDERWIJS EN OPLEIDING

4.1

Uitvoering van het programma

4.1.1

Informatievoorziening

4.1.2

a.

Bij elk UT-vak dient een vakomschrijving, wijze waarop wordt getentamineerd en vormgeving van het onderwijs vooraf bekend
gemaakt te worden. Hiervoor wordt verwezen naar het Vakken Informatiesysteem Twente (VIST) op het internet, onder voorbehoud
van voortdurende wijzigingen waaraan het onderwijs onderhevig is. Op ‘TeleTOP™’ staat, voor zover van toepassing, de meest
actuele vakinformatie.

b.

De opleiding draagt zorg voor de registratie van de studieresultaten. Tenminste twee maal per jaar wordt aan elke student een
overzicht verschaft van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding.

Samenstellen vakkenpakket
a.

De student stelt een programma samen met een hoogleraar uit de vakgroep waarbij hij is ingedeeld. Dit programma vereist
goedkeuring van de afstudeerhoogleraar (voorzitter afstudeercommissie) en de Opleidingsdirecteur.

b.

Bij aanvang van het masterprogramma, maar uiterlijk 1 oktober van dat jaar, levert de student het goedgekeurde vakkenpakket in bij
BOZ. Hoewel het in veel gevallen nog een voorlopig programma zal zijn, is tijdig inleveren cruciaal voor de student (toelaatbaarheid tot
vakken, en zekerstelling dat het vak deel mag uitmaken van het afstudeerprogramma).

c.

Om een voorstel van het hierboven genoemde vakkenpakket op te kunnen stellen kan de student gebruik maken van voorbewerkte
vakkenpakketformulieren op de website http://www.wb.utwente.nl/onderwijs/masteropleiding/formulieren/index.html. Dit wordt
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vervolgens besproken met en goedgekeurd door de afstudeerdocent. Hierna kan het schriftelijk (met ondertekening van de student en
afstudeerdocent) of via een begeleidende e-mail van de afstudeerdocent naar BOZ worden gezonden. BOZ legt het pakket ter
goedkeuring aan de examencommissie voor.

4.1.3

d.

Wijzigen vakkenpakket. Indien de examinandus wijziging wenst aan te brengen in de keuze van één of meer examenonderdelen,
waarop reeds goedkeuring is verkregen, kan hij een daarop betrekking hebbend verzoek indienen bij de desbetreffende
afstudeerdocent. Het bepaalde onder 4.1.2.a is op dit verzoek van overeenkomstige toepassing (hiervoor is het formulier ‘Wijzigen
mastervakken’ bij BOZ of op de website verkrijgbaar).

e.

Een vak mag slechts deel uitmaken van één van de opleidingsprogramma’s.

Stage
a.

De omvang van de stage is 15-20 EC (10,5 -14 studieweken nominaal; het schrijven van het verslag inbegrepen). De omvang wordt
tevoren vastgesteld en hangt af van de aard, diepgang en omvang van de opdracht en de noodzakelijke verblijfsduur.

b.

Aan de stage mag worden begonnen nadat tenminste 40 EC uit het masterprogramma is afgerond.

c.

Indien, nadat de stage is begonnen, wordt vastgesteld dat het beoogde leereffect niet bereikt zal kunnen worden, neemt de student
contact op met de opleiding om de consequenties te bespreken. De student is gehouden hierover zelf tijdig een signaal af te geven. In
alle situaties waarin de oorzaak van een niet-optimale stageplek niet bij de student ligt, wordt op soepele wijze een adequate invulling
van de ontbrekende studietijd vastgesteld. De afstudeerdocent neemt hiertoe het initiatief.

d.

De student neemt het initiatief voor het regelen van een stageplaats en een geschikte opdracht. De opleiding is hierbij behulpzaam.
Hiervoor is een mobiliteitsmedewerker aangesteld. De stageopdracht vereist goedkeuring van de afstudeerdocent en de
mobiliteitsmedewerker. De afstudeerdocent is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling. De mobiliteitsmedewerker toetst de
opdracht aan het algemene UT- en opleidingsbeleid en draagt zorg voor een adequate administratie.

e.

Het is het streven dat de student voor het volgen van zijn stage in het binnenland geen extra kosten hoeft te maken. De
stageverlenende organisatie (bedrijf of instelling) wordt verzocht om de student een passende vergoeding te geven.

f.

De student krijgt tijdens zijn stage begeleiding van een medewerker van de opleiding (in het algemeen van de vakgroep waarbinnen hij
afstudeert).

g.

Vanuit de opleiding zullen geen financiële eisen worden gesteld aan de stageverlenende organisatie.

h.

Nadere informatie over de praktische uitvoering van de stage en/of subsidieregeling is bij de stagecoördinator ME verkrijgbaar. Tevens
is er een ‘Stagehandleiding’, die elk jaar wordt uitgegeven. Zie ook de handleiding, subsidieregelingen, verzekeringen, etc. ook bij
http://www.wb.utwente.nl/onderwijs/masteropleiding/stage.doc/index.html

4.1.4

Internationalisering
De opleiding heeft tot doelstelling alle studenten tijdens de studie een buitenlandse ervaring op te laten doen. Het kan hierbij gaan om een
bedrijfsstage, een stage bij een universiteit of wetenschapsinstituut, een afstudeeropdracht en/of het volgen van een aantal reguliere vakken
aan een buitenlandse universiteit. Voor de hiervoor gemaakte extra kosten bestaan subsidieregelingen waarop slechts éénmalig tijdens de
opleiding een beroep kan worden gedaan.
Zie subsidieregelingen.

4.1.5

Regeling opneming buitenlandse vakken in het mastervakkenpakket
a. Hiertoe dient de student tijdig, voor vertrek naar de buitenlandse universiteit, een afspraak te maken met de afstudeerdocent. De
student motiveert het verzoek en voorziet het van de nodige (vak)informatie.
b. De afstudeerdocent is verantwoordelijk voor de niveaubepaling van het (de) in het buitenland gevolgde vak(ken). Hij kan dit delegeren
aan een UT-docent die een vergelijkbaar vak verzorgt. In principe moeten buitenlandse vakken een overeenkomstig niveau hebben met
UT-vakken.
c. Indien een buitenlands vak niet inhoudelijk overeenkomt met een mastervak aan de UT, kan de afstudeerdocent overwegen het als een
‘bijzonder onderwerpen’-vak op te laten nemen.
d. Er mogen geen buitenlandse vakken opgenomen worden die een substantiële overlap vormen met reeds gedane of nog af te ronden
reguliere UT-vakken.
e. Er is geen automatische vertaling van buitenlandse studiepunten naar UT-studiepunten (EC). De afstudeerdocent bepaalt het aantal
EC. De afspraken in het kader van ECTS (European Credit Transfer System) vormen hierbij het uitgangspunt.
f.
Het maximaal op te voeren aantal studiepunten voor buitenlandse vakken in het kern- en /of keuzepakket is 30 EC. Het surplus aan
vakken kan als ‘extra vakken’ opgenomen worden op de cijferlijst bij het diploma.
g. Op punt f. kan een uitzondering worden gemaakt m.b.t. 'het maximaal aantal buitenlandse vakken'. wanneer de student deelneemt in
een masterprogramma dat samen met een partner-universiteit is opgezet, en het onderwijs en de beoordeling daarvan bij de partnerinstelling plaatsvindt. Het pakket dient als geheel van tevoren door een van de hoogleraren van CTW en de Opleidingsdirecteur
goedgekeurd en ondertekend te worden.
h. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd op het formulier ‘Opname buitenlandse vakken’ en na ondertekening bij BOZ
ingeleverd.
i.
De Opleidingsdirecteur accordeert de aanvraag.
j.
BOZ zal, indien mogelijk, de buitenlandse benaming van de vakken op het diploma overnemen.

4.1.6

Masteropdracht

4.1.6.1

Aanmelden start Masteropdracht
De student levert binnen twee weken nadat hij met de afstudeerdocent de startdatum, duur en omvang van de afstudeeropdracht heeft
afgesproken het formulier ‘Opgave masteropdracht’ in bij BOZ. De voortgang in de Masteropdracht wordt hierdoor in studiepunten
berekend en geregistreerd.

4.1.6.2

Afstudeercommissie
a.
De student dient op een met de afstudeerdocent afgesproken tijdstip bij hem een verzoek in tot het samenstellen van een
afstudeercommissie (zie 5.2.3).
b.
De afstudeerdocent draagt zorg voor het samenstellen van deze commissie binnen vier weken nadat de student daarom heeft
verzocht. De samenstelling van deze afstudeercommissie wordt aan de examencommissie via BOZ ter goedkeuring voorgelegd.
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4.1.6.3

Afronding masteropdracht
De resultaten van de opdracht worden vastgelegd in een verslag dat tenminste twee weken voor de datum van de voordracht gereed moet
zijn.
De masteropdracht wordt afgesloten met:
a. een tijdig aangekondigde openbare voordracht van maximaal één uur (colloquium);
b. deze moet plaatsvinden binnen de Universiteit Twente, bij voorkeur in het gebouw van de faculteit Construerende Technische
Wetenschappen;
c. een besloten zitting van de afstudeercommissie met de student. Deze zitting vindt in het algemeen aansluitend aan de voordracht
plaats en duurt ten hoogste 1,5 uur. In onderling overleg kan besloten worden de ondervraging al voor het colloquium te doen plaats
vinden.
d. Aan het einde van deze zitting wordt het eindcijfer voor het masterexamen vastgesteld. De afstudeercommissie bepaalt of aan alle
eisen voor het masterexamen volgens bijlage 2 is voldaan.

4.1.6.4

Afronding masteropdracht bij een andere universiteit
In afwijking van het gestelde in art. 4.1.6.3 mag een student zijn colloquium bij een andere universiteit houden (bijvoorbeeld omdat de
dagelijkse begeleiding daar heeft plaats gevonden), indien
•
de verantwoordelijke afstudeerdocent hiervoor toestemming verleent;
•
de betreffende universiteit een structureel samenwerkingsverband heeft met de Universiteit Twente, faculteit Construerende
Technische Wetenschappen;
•
er bij het colloquium minimaal één examenbevoegd lid van de Universiteit Twente, opleiding ME aanwezig is.
Ten aanzien van het protocol kan gekozen worden om het bij die universiteit geldende protocol dan wel het UT-protocol te volgen. Het
vastgestelde eindcijfer voor het masterexamen wordt bindend overgenomen. De afstudeercommissie van de UT bepaalt of aan alle eisen
voor het masterexamen volgens bijlage 2 is voldaan.

4.2

Vrij programma (art. 7.3, lid 4 en 5 WHW)

4.2.1

Bij uitzondering kan goedkeuring worden verleend tot het afleggen van een masterexamen op basis van een door de student zelf
voorgesteld pakket van examenonderdelen.

4.2.2

De examencommissie stelt vast of het vrije programma inderdaad is opgebouwd uit onderwijseenheden die door een instelling van hoger
onderwijs worden verzorgd, of de studielast voldoende is en of dat programma het vereiste niveau heeft.

4.2.3

Het onder 4.2.2 genoemde ‘vereiste niveau’ heeft betrekking op zowel het vakkenpakket als de masteropdracht.

4.2.4

Indien de examencommissie geen goedkeuring aan het ingediende voorstel geeft, dient zij dit besluit duidelijk te motiveren.

4.3

Aanwezigheid- of deelnameverplichting onderwijs
Er bestaat geen aanwezigheid- of deelnameverplichting voor het volgen van onderwijseenheden die in de vorm van hoorcolleges/ plenaire
bijeenkomsten worden aangeboden tenzij dit tevoren anders is vastgesteld.
•
Voor deelname aan de werkcolleges (begeleide zelfstudie) kan men worden verplicht om zich in te schrijven. Bovendien wordt
verondersteld dat men zich voorbereidt en regelmatig deel neemt. Indien blijkt dat men hieraan niet of onvoldoende voldoet, kan men
van deelname worden uitgesloten.
•
Voor toelating tot deelname aan practica en projecten wordt in het algemeen de eis gesteld dat voorafgaande studieonderdelen of
studiefase(n) succesvol zijn afgerond. Bovendien geldt een aanwezigheid- en actieve deelnameverplichting. Practica en projecten
kunnen alleen met een voldoende resultaat afgelegd worden als alle voorgeschreven opdrachten daadwerkelijk in de vastgestelde
periode zijn uitgevoerd.
•
Voor toelating tot deelname aan theorievakken wordt in het algemeen de eis gesteld dat voorafgaande studieonderdelen die
voorbereidend zijn voor het betreffende vak, succesvol zijn afgerond (zie VIST).
Het niet deelnemen aan onderwijs in een onderwijsperiode kan resulteren in het niet behalen van tentamens, projecten of practica. De
opleiding neemt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
In geval van overmacht (b.v. door ziekte) dient de student hierover onverwijld contact op te nemen met de voor het gemiste
onderwijsonderdeel verantwoordelijk docent.

4.4

Taal (art. 7.2 WHW, zie ook centraal deel Studentenstatuut van de UT, art. 3.1.3)

4.4.1

Het onderwijs wordt gegeven en de examenonderdelen worden afgenomen in het Engels of in het Nederlands. Het Engels wordt gebruikt
indien een van de studenten of de docent het Nederlands niet voldoende machtig is.
Indien noch de examinator noch de examinandus daartegen bezwaar heeft, kan het examenonderdeel in een andere taal worden
afgenomen.

4.4.2

Het afstudeerverslag wordt in de Engelse taal gesteld. Bij een verslag in een andere taal is een Nederlandse samenvatting verplicht (zie ook
4.1.6). Bij een verslag in het Nederlands is een Engelse samenvatting verplicht.

5.

AFNEMEN VAN EXAMENONDERDELEN EN EXAMENS

5.1

Begripsomschrijving

5.1.1

De opleiding kent géén examenzittingen; ieder examen wordt in onderdelen getentamineerd. Een examenonderdeel wordt aangeduid als
tentamen. Het totaal van de uitslagen van de afgelegde tentamens wordt door de student (= examinandus) aan de betrokken
examencommissie ter beoordeling voorgelegd.

5.1.2.

Betekenis termen bij "wijze van beoordelen":
- schriftelijk tentamen: Schriftelijke toetsing.
- mondeling tentamen: Mondelinge toetsing; (zie ook art. 5.8, mondelinge tentamens).
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(In principe mondelinge) toetsing op basis van schriftelijke rapportage, die het resultaat is van een project, dat
in de desbetreffende periode door een groep studenten is uitgevoerd. Vaak zullen een presentatie, verdediging
en ondervraging deel uitmaken van het projecttentamen. De toetsing kan zowel individueel als groepsgewijs
worden georganiseerd.
(Praktische) oefening; (zie ook art. 4.3, deelname verplichting aan (praktische) oefeningen).
Gedeelte van een tentamen; de deeltoetsen samen (eventueel gecombineerd met een andere wijze van
beoordelen) leveren een eindcijfer op.
Huiswerkopgaven, scriptie, vraagstukkenpracticum, product, presentatie, voordracht, enz. Bepalend is dat de
student een te beoordelen prestatie levert. Nadere details worden door de examinator bekend gemaakt.
Weergave van de bereikte competenties en de in het kader van de competentieontwikkeling ondernomen
activiteiten en de resultaten daarvan (producten en/of oordelen). Het geheel geeft een indruk hoe de student
zich als beginnend master aan het ontwikkelen is.

5.2

De examencommissie

5.2.1

De examencommissie bestaat uit drie leden van de disciplineraad IO/WB en de onderwijscoördinator, hierbij ondersteund door het hoofd
Bureau Onderwijszaken. De samenstelling is vermeld in bijlage 5.

5.2.2

Samenstelling afstudeercommissie

5.2.2.1

De afstudeercommissie bestaat uit tenminste drie examenbevoegde leden:
a. één van de hoogleraren van de betreffende vakgroep is voorzitter van de afstudeercommissie.
Indien blijkt dat er geen hoogleraar beschikbaar is, kan de vakgroepvoorzitter een ander lid van de wetenschappelijke staf van de
vakgroep als voorzitter voorstellen aan de examencommissie;
b. minstens één lid is afkomstig uit de vaste wetenschappelijke staf van de UT buiten de vakgroep, leerstoel of sectie waar de student
afstudeert;
c. de examencommissie kan in bijzondere gevallen een hoogleraar van buiten de faculteit uitnodigen om als voorzitter van de
afstudeercommissie te functioneren.

5.2.2.2

Examenbevoegd zijn:
a. leden van de vaste wetenschappelijke staf van de UT;
b. leden van de vaste wetenschappelijke staf van partneruniversiteiten van de faculteit CTW;
c. leden van het tijdelijk wetenschappelijk en overig personeel van de UT die de betreffende bevoegdheid hebben gekregen.
De Opleidingsdirecteur zal jaarlijks na gehoord hebbende de dienst PA&O, en na behandeld te zijn in de Examencommissie het register
van CTW-examengerechtigden vaststellen. In het register staan alle personeelsleden vermeld die voor het komende kalenderjaar de
examenbevoegdheid wordt verleend. Nieuw wetenschappelijk personeel dient als toehoorder aan twee beoordelingssessies te hebben
deelgenomen om voor de examenbevoegdheid in aanmerking te kunnen komen.
De voorzitter van de afstudeercommissie kan anderen als deskundigen uitnodigen om als gast de examenzitting bij te wonen. Gasten
hebben geen stemrecht. Leden van de examencommissie en de Opleidingsdirecteur zijn altijd gerechtigd de examenzittingen bij te
wonen.

5.2.3

De vergaderingen van de afstudeercommissies en van de examencommissie zijn besloten.

5.2.4

Indien een lid van een afstudeercommissie verhinderd is een examenzitting bij te wonen kan hij zich laten vervangen door een
examenbevoegd lid (zie 5.2.2.2). De vervanger dient zich vóór of bij de aanvang van de vergadering als zodanig bij de voorzitter te melden.
De vervanger heeft het stemrecht van het lid dat hij vervangt.

5.3

Volgorde examenonderdelen

5.3.1

Ontzegging deelname aan projecten of (praktische) oefeningen.
De examencommissie kan voor aanvang van een onderwijsperiode de deelname van studenten aan projecten of (praktische) oefeningen
beperken tot die studenten die voldoende voortgang hebben geboekt in de aan het project of practicum voorafgaande studieonderdelen.

5.3.2

Met de uitvoering van de stage mag niet eerder worden begonnen, dan nadat tweederde deel van de mastervakken zijn afgerond. In
afwijking hiervan mag de student aan zijn stage beginnen als een door de afstudeerbegeleider goedgekeurde studieplanning aantoont dat er
anders ernstige studievertraging optreedt.

5.3.3

Regeling bestuurlijke nevenactiviteiten en/of topsport
a. De student die voldoet aan het onder c. en d. genoemde, en overweegt deel te gaan nemen aan erkende bestuurlijke
nevenactiviteit(en) of de status van topsporter heeft, mag rekenen op ondersteuning van de opleiding.
b. De studievoortgang van de student moet naar mening van de opleiding op het moment van aanvraag redelijk tot goed zijn.
c. De nevenactiviteiten moeten van beperkte omvang en duur zijn.
d. De student dient hiertoe tijdig in overleg te treden met de betreffende onderwijscoördinator of afstudeerdocent, waarbij onder andere
de studieplanning en de planning van de nevenactiviteiten aan de orde komen.
e. De daarbij gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en na ondertekening door de coördinator en de student bij BOZ
ingeleverd.

5.4

Tijdvakken, tijdstippen en frequentie van tentamens en examens (art. 7.13 lid 2 sub f, WHW)

5.4.1

Aan het begin van het studiejaar wordt een jaarrooster bekend gemaakt waarin de data van de schriftelijk af te nemen tentamens zijn
opgenomen.
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5.4.2

Ingeval een tentamen mondeling kan worden afgenomen, kan deze op een door de examinator(en) na overleg met de student te bepalen
tijdstip worden afgenomen en wel, indien de student dit wenst, uiterlijk binnen één maand na de aanvraag (de vakantie-periode niet
meegerekend).

5.4.3

Voor elk van de onderdelen van het masterexamen die niet op een onderwijsrooster zijn vermeld, stelt de examinator die door de
examencommissie is belast met het afnemen van het tentamen in een dergelijk examenonderdeel, zo veel mogelijk in overleg met de
student(en), een tijdstip vast waarop het tentamen kan worden afgelegd.

5.4.4

De examenonderdelen voor de opleiding die als schriftelijk tentamen worden afgenomen, kunnen tenminste twee maal per cursusjaar
worden afgelegd, eenmaal direct aansluitend aan de periode waarin het onderwijs in dat examenonderdeel werd aangeboden en éénmaal op
een zodanig tijdstip dat een redelijke tussenruimte aanwezig is tussen twee opeenvolgende tentamengelegenheden.
Tentamens (mondeling en schriftelijk) in examenonderdelen waarvan het onderwijs niet elk studiejaar wordt aangeboden, kunnen op
verzoek van een student elk studiejaar tenminste eenmaal worden afgelegd.

5.4.5

Iedere student heeft recht om ieder studieonderdeel van het betreffende studiejaar af te sluiten, tenzij de student van deelname aan het
betreffende onderwijs, tentamen of examen wordt uitgesloten. De studievoortgang, de resultaten bij voorwaardelijke toetsen, de score op
één van de meetellende onderdelen of het niet aanwezig zijn bij verplichte onderwijsactiviteiten of bij tentamens waarvoor men zich heeft
ingeschreven, kunnen in het uiterste geval redenen zijn om een student van (verdere) deelname uit te sluiten.

5.4.6

Het aantal keren dat aan een reguliere afsluiting van een examenonderdeel mag worden deelgenomen is vastgesteld op twee, tenzij anders
vermeld. Wanneer de student aan meer dan twee pogingen wil deelnemen is toestemming nodig van de examencommissie. De
examencommissie kan in dit geval ook een andere tentamenvorm (mondeling; opdracht) voorschrijven.
Bij een door de Opleidingsdirecteur goedgekeurde verandering van bestaande examenonderdelen of bij een ingrijpende verandering van de
stof van het vak, heeft de student die ten minste één maal aan een tentamen van het betreffende vak vóór de wijziging heeft deelgenomen,
het recht om op de eerste verroosterde gelegenheid van het aansluitende studiejaar het vak te herkansen in zijn oude vorm.

5.4.7

Het wel inschrijven maar niet deelnemen aan een tentamen wordt beschouwd als een tentamenpoging waarvoor een cijfer 1 is gehaald.

5.4.8

Voor elk van de examenonderdelen dat niet als tentamen wordt afgenomen, stelt de examinator die door de examencommissie is belast met
het afnemen van dit examenonderdeel na overleg met de student een tijdstip vast waarop het examenonderdeel kan worden afgelegd. Dit
kan betekenen dat examenonderdelen slechts eenmaal per studiejaar kunnen worden afgelegd.

5.4.9

In bijzondere gevallen kan de examencommissie of de betrokken examinator op verzoek van de student toestaan dat wordt afgeweken van
de in art. 5.4.3 vastgestelde tijdstippen.

5.4.10

Ten aanzien van een examenonderdeel dat betrekking heeft op een vak dat niet binnen de opleiding wordt onderwezen, is het omtrent
volgorde en tijdvakken in de voor dat onderdeel geldende onderwijs- en examenregeling bepaalde van toepassing, behoudens een hiervan
afwijkende beslissing van de betrokken examencommissie.

5.5

Speciale voorzieningen (art. 7.13 lid 2 sub i WHW)
Studenten met een lichamelijk- of zintuiglijke beperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een, zoveel mogelijk aan hun
individuele beperking, aangepaste wijze af te leggen. De zonodig te verlenen faciliteiten bestaan uit een op de individuele situatie
afgestemde vorm of duur van de tentamens, of het beschikbaar stellen van praktische hulpmiddelen. De student dient hiertoe bij aanvang
van de studie of begin van de beperking een schriftelijk (e-mail) verzoek in bij BOZ. De Opleidingsdirecteur wint zo nodig deskundig advies
in alvorens te beslissen. De student wordt van de beslissing schriftelijk in kennis gesteld.

5.6

Afnemen van examens en examenonderdelen / Examinatoren (art. 7.10 en 7.12 lid 3 WHW)

5.6.1

Elk examenonderdeel omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student alsmede de beoordeling van de
resultaten van dat onderzoek.

5.6.2

De beoordeling geschiedt door één of meer examinatoren.

5.6.3

Ingeval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet op dezelfde tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het
resultaat daarvan wordt beoordeeld, ziet de betrokken examencommissie erop toe, dat de examinatoren beoordelen aan de hand van
dezelfde normen. Zo nodig wijst zij een voor het tentamineren eerstverantwoordelijke examinator aan.

5.6.4

Het vaststellen of is voldaan aan de voorwaarden voor het afleggen van het examen dan wel van één of meer onderdelen daarvan, geschiedt
door de betrokken examencommissie of examinator, die de uitvoering kan delegeren aan BOZ.

5.7

Vrijstellingen van examenonderdelen (art. 7.13 lid 2 sub n, WHW)

5.7.1

Op grond van elders met voldoende resultaat afgelegde tentamens kan vrijstelling worden verkregen van onderdelen van een examen. De
examencommissie beslist over het verlenen van vrijstellingen nadat zij advies van de betrokken docenten heeft ingewonnen.
De vrijstellingen van examenonderdelen in deze paragraaf genoemd worden schriftelijk vastgelegd in een besluit.

5.7.2

Een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot het afleggen van examenonderdelen, dan wel van het deelnemen aan (praktische)
oefeningen (zie 4.3) op grond van het bepaalde bij of krachtens de wet, wordt ingediend bij de Opleidingsdirecteur.

5.7.3

De examencommissie beslist, gehoord de betrokken examinator(en), binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

5.7.4

De student krijgt gelegenheid te worden gehoord alvorens de examencommissie besluit tot het geheel of gedeeltelijk niet verlenen van de
vrijstelling.
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5.7.5

Indien de examinandus bij of krachtens de wet reeds recht heeft op vrijstelling voor één of meer examenonderdelen deelt hij dat mee aan
BOZ, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende bewijsstukken.

5.8

Mondelinge tentamens (art. 7.13 lid 2 sub h, WHW)

5.8.1

De examinator kan de examenvorm zelf bepalen binnen de kaders die zijn vastgesteld.

5.8.2

Het mondeling afnemen van tentamens is niet openbaar, tenzij de betrokken examencommissie of examinator in bijzondere gevallen anders
heeft bepaald.

5.8.3

Leden de examencommissie en de Opleidingsdirecteur zijn gerechtigd een mondelinge tentamenzitting bij te wonen.

5.9

Schriftelijke tentamens

5.9.1

De vragen en opgaven van een tentamen gaan de bronnen waaraan de stof is ontleend en het op de hoorcolleges behandelde niet te buiten.
Deze bronnen worden voor het begin van het onderwijs, dat gegeven wordt ter voorbereiding op het desbetreffende tentamen, in hoofdlijnen
bekend gemaakt. Uiterlijk één maand voor het afnemen van het tentamen moet de definitieve omvang van de stof schriftelijk (email/TeleTOP) bekend gemaakt zijn. De wijze waarop het tentamen wordt afgenomen moet bekend zijn op het moment dat de
aanmeldtermijn in TAST is geopend.

5.9.2

In het jaarrooster wordt bekend gemaakt op welke tijdstippen de schriftelijke tentamens kunnen worden afgelegd (zie 5.10.1).

5.9.3

De examencommissie draagt er zorg voor dat de studenten tijdig inzicht kunnen krijgen in de omvang en zwaarte van de eisen die bij de
tentamens worden gesteld. Bij een schriftelijk tentamen krijgen de studenten ruimschoots voorafgaande aan het tentamen een concreet
inzicht in de te verwachten moeilijkheidsgraad en accenten van het tentamen.

5.10

Aanmelding voor examens en examenonderdelen / Orde tijdens tentamens (art. 7.12 WHW)

5.10.1

De aanmelding voor examens en tentamens
a. Voor schriftelijke tentamens dient men zich aan te melden.
Op het jaarrooster staat vermeld tot op welke dag intekening voor de tentamens van ieder afzonderlijk semester nog mogelijk is.
Intekening voor tentamens dient, rekening houdende met de in de vorige zin bedoelde data, te geschieden door middel van het
‘Tentamen Aanmeld Systeem Twente’ TAST, tenzij anders wordt meegedeeld.
Indien men zich niet vóór het sluiten van de inschrijvingstermijn op genoemde wijze heeft aangemeld, vervalt het recht op deelname
aan de desbetreffende zitting. Ook als deelname alsnog wordt toegestaan door betreffende surveillant, heeft men niet automatisch
recht op het doen beoordelen van het ingeleverde werk.
b. Een student die zich heeft aangemeld voor het tentamen en zonder geldige reden niet verschijnt, kan worden uitgesloten van deelname
aan de eerstvolgende tentamenzitting van het betreffende studieonderdeel.
c. Voor het masterexamen dient men zich aan te melden. De aanmelding geschiedt bij BOZ (zie bijlage 1).

5.10.2

De orde tijdens een tentamen
a.
Bij een schriftelijk tentamen worden één of meer surveillanten aangewezen die er op toezien dat het afnemen van het tentamen in
goede orde verloopt. De student dient op de aangewezen plaats aan het tentamen deel te nemen.
b.
De student kan slechts aan een tentamen deelnemen indien hij zich desgevraagd kan legitimeren met een bewijs van inschrijving als
student of anderszins.
c.
De student wordt geacht aan een schriftelijk tentamen deel te nemen, zodra hij de tentamenopgaven in ontvangst heeft genomen.
d.
De student is in verband met de rust tijdens de zitting verplicht vóór aanvang van de zitting aanwezig te zijn en bij binnenkomst
eventuele communicatieapparatuur uit te schakelen en op te bergen. Bij te laat komen kan de surveillant hem de deelname aan het
schriftelijk tentamen ontzeggen. Hiervan wordt door de surveillant proces-verbaal opgemaakt.
e.
Overkleding en tassen blijven zo veel mogelijk buiten de zaal of voor in de zaal op een daarvoor aangewezen plek, dit ter beoordeling
van de surveillant.
f.
Het onder handbereik hebben van communicatieapparatuur is niet toegestaan, tenzij anders is aangegeven.
g.
Schrijfmiddelen zijn toegestaan, de docent kan aangeven welke andere hulpmiddelen zijn toegestaan, bijvoorbeeld dictaat, boek,
zakrekenmachine, etc.
h.
Voor toiletbezoek is de toestemming van de surveillant vereist, studiemateriaal, communicatieapparatuur en overige (draagbare)
studiehulpmiddelen dienen in de tentamenzaal achtergelaten te worden.
i.
De student die aan punt c. heeft voldaan dient na afloop het gemaakte tentamenwerk in te leveren bij de surveillant.
j.
Een student die voortijdig de tentamenzitting wil beëindigen, dient dit te melden bij de surveillant. Hij dient het tentamenwerk daarbij in
te leveren, ook als men geen aanvang met de opgaven heeft gemaakt.
k.
Aanwijzingen van de surveillant dienen stipt te worden opgevolgd.

5.11

Fraude (art. 7.12 lid 4 WHW)

5.11.1

Onder fraude wordt verstaan:
1. Het bij examens en examenonderdelen gebruik maken van meer of andere hulpmiddelen dan die waarvan de docent vóór het examen of
examenonderdeel schriftelijk heeft bekendgemaakt dat ze waren toegestaan.
2. Het bij examens en examenonderdelen gebruik maken van hulpmiddelen of hulp waarvan de student wist of behoorde te weten dat zij
niet waren toegestaan. Onder de in de vorige zin bedoelde hulp of hulpmiddelen vallen in ieder geval:
a. Spieken, al dan niet:
•
met behulp van spiekbriefjes, andere hulpmiddelen, tevoren voorbereide uitwerkingen en/of communicatieapparatuur;
•
door af te kijken of af te laten kijken bij tentamens;
•
door tijdens de uren dat een tentamen wordt afgenomen, en terwijl het werk nog niet is ingeleverd, betreffende de
tentamenstof in contact te treden met anderen dan de surveillant of docent.
•
door gebruikmaking van delen van werkstukken of uitgewerkte opgaven van anderen.
b. Valsheid in geschrifte, o.a. het doen of laten doen van een tentamen onder valse naam.
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3. Gedrag van studenten waarvan de docent vóór het afnemen van het examen of examenonderdeel schriftelijk heeft bekendgemaakt dat
hij het als frauduleus beschouwt.
4. Plagiaat: overschrijven zonder deugdelijke bronvermelding en laten overschrijven.
In bijlage 6 is nader omschreven welke handelwijzen bij het vervaardigen van schriftelijke werkstukken onder meer als fraude worden
beschouwd.
5.11.2

Bij constateren van (een vermoeden van) fraude, stelt de verantwoordelijke docent de betrokken student en de examencommissie hiervan
schriftelijk (e-mail) in kennis.

5.11.3

Na vaststellen van fraude neemt de docent ten aanzien van de betrokken student de volgende maatregel(en):
a. Beoordeling van het gehele examenonderdeel met het cijfer 1 (één).
Dit geldt ook bij fraude bij een gedeelte van een examenonderdeel.
b. Uitsluiting van deelname aan het betreffende tentamen voor maximaal één jaar.
c. De examinator kan voor de betrokken student een afwijkende beoordelingsvorm van het betreffende examenonderdeel vaststellen.

5.11.4

De examencommissie is gerechtigd de student aanvullende maatregelen op te leggen.
a. Indien de examencommissie vaststelt dat er sprake was van fraude kan zij de betrokken student(en) voor maximaal één jaar uitsluiten
van deelname aan in het uiterste geval alle tentamens.
b. Een examenonderdeel waarbij op enige wijze fraude is vastgesteld mag tijdens de periode van uitsluiting niet vervangen worden door
een ander examenonderdeel.

5.11.5

Voor wat betreft bezwaar en beroep tegen een beslissing die in het kader van de art. 5.11.3 en 5.11.4 zijn genomen, is art. 6.7 van
toepassing.

6.

UITSLAGEN

6.1

Verklaring waaruit de uitslag blijkt (art. 7.11 lid 1 WHW)

6.1.1

Nadat een tentamen is afgenomen, wordt door de examinator een daarop betrekking hebbende verklaring opgesteld, waaruit de uitslag of
uitslagen blijken. De verklaring wordt ondertekend door de examinator.

6.2

Beoordeling (art. 7.12 lid 4 WHW)

6.2.1

De beoordelingen worden doorgaans uitgedrukt in de vorm van één van de volgende gehele cijfers 1 tot en met 10. Aan de cijfers moet de
volgende betekenis worden gehecht:
1: zeer slecht
4: onvoldoende
6: voldoende
9: zeer goed
2: slecht
5: net niet voldoende
7: ruim voldoende
10: uitmuntend
3: zeer onvoldoende
8: goed
Examenonderdelen kunnen met een 'G' (gedaan) beoordeeld worden indien naar het oordeel der examinator(en) een tenminste redelijke
prestatie is geleverd. Op de cijferlijst wordt een vrijstelling aangegeven met 'V', een onvoldoende met 'O' en een 10 met ‘T’.

6.2.2

Indien een student voor eenzelfde examenonderdeel meer dan één keer is beoordeeld, geldt de laatste beoordeling, tenzij de
examencommissie bij hoge uitzondering anders beslist.

6.3

Vaststelling, bekendmaking en registratie uitslag examenonderdeel (art. 7.13 lid 2 sub k, WHW).

6.3.1

Na afloop van een mondeling tentamen wordt de beoordeling binnen een week vastgesteld en aan de student bekend gemaakt.

6.3.2

Binnen 20 werkdagen (waarbij academische vakanties niet meetellen) na afloop van een schriftelijk tentamen, na het inleveren van een
opdracht dan wel na afsluiting van een practicum, wordt de uitslag hiervan bekend gemaakt. Wanneer er sprake is van een snelle
herkansingsgelegenheid voor het betreffende studieonderdeel wordt de nakijktermijn zodanig ingekort dat de student zich redelijkerwijs
voldoende kan voorbereiden op de herkansing.

6.3.3

Bij overschrijding van de in 6.3.2 genoemde termijn kan in het uiterste geval de examencommissie de uitslag van een examenonderdeel
(laten) vaststellen.

6.3.4

De uitslag van schriftelijke examenonderdelen, projecten en practica wordt schriftelijk en/of door middel van het ‘Tentamen Opvraag
Systeem Twente’ TOST bekend gemaakt. In het geval van onduidelijkheid over de uitslag, geldt de door de examinator ondertekende
verklaring.

6.3.5

Errata in overzichten
Indien in een cijferlijst of een overzicht m.b.t. het studieverloop van een student een vergissing is gemaakt, is zowel de opleiding als de
student verplicht om dit, direct na de constatering ervan, aan de andere partij kenbaar te maken en mee te werken aan het ongedaan maken
van de gemaakte vergissing. De door de opleiding gevoerde administratie strekt daarbij tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs. Als
tegenbewijs geldt in elk geval het door de docent beoordeelde tentamenwerk.

6.3.6

BOZ draagt zorg voor de registratie van de beoordelingen en de uitslagen van het examen en examenonderdelen.

6.3.7

Over geregistreerde gegevens kan door de examencommissie aan geautoriseerde personen mededeling worden gedaan, zoals:
• leden van het opleidingsbestuur;
• leden van de examencommissie;
• en degenen die zijn belast met werkzaamheden als het aanvragen voor financiële ondersteuning, de afhandeling van de studiebeurs
(IBG) en de centrale studenten- en alumni-administratie.
De te verstrekken informatie wordt beperkt tot het voor de functie noodzakelijke.
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6.4

Geldigheidsduur van beoordelingen (art. 7.13 lid 2 sub g, WHW)

6.4.1

De resultaten van afgelegde examenonderdelen zijn onbeperkt geldig. In afwijking hiervan kan de examencommissie m.b.t. een
examenonderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen,
alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen.

6.4.2

In bijzondere gevallen kan de examencommissie de geldigheidsduur van de beoordelingen genoemd in het vorige lid met een door haar vast
te stellen termijn verlengen.

6.5

Inzagerecht (art. 7.13 lid 2 sub l, WHW)

6.5.1

Gedurende een termijn van vier maanden, die begint op de dag nadat aan de deelnemer aan een schriftelijk tentamen de uitslag is bekend
gemaakt, kan de student op zijn verzoek inzage krijgen in zijn beoordeelde tentamenwerk en opgaven.
Ten aanzien van practicumverslagen is het gestelde met betrekking tot inzage van het eigen werk van overeenkomstige toepassing. De
practicumleider bepaalt:
a. of de verslagen na de genoemde termijn van vier maanden aan de betrokken studenten teruggegeven kunnen worden en
b. of van de beoordeelde verslagen kopieën mogen worden gemaakt.
Bedoelde inzage geschiedt op een door de examinator, in overleg met belanghebbende, te bepalen plaats en tijdstip.

6.5.2

Bewaartijd tentamens
Het door studenten op papier geproduceerde, beoordeelde tentamenwerk dient onder verantwoordelijkheid van de examencommissie
tenminste één jaar te worden bewaard. Indien voor het betreffende vak een examinator is benoemd, is deze hiervoor verantwoordelijk.

6.6

Nabespreking (art. 7.13 lid 2 sub m, WHW)

6.6.1

Onverminderd het bepaalde in art. 6.5 vindt er, indien de student daarom verzoekt, met de examinator een individuele nabespreking van het
werk plaats. Dit verzoek moet gedaan worden binnen een periode van twee maanden nadat de uitslag van het tentamen is bekend gemaakt.

6.6.2

Indien een gezamenlijke nabespreking wordt georganiseerd, kan een student een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen,
wanneer hij bij de gezamenlijke bespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek motiveert.

6.7

Verschil van mening / Beroepsrecht

6.7.1

Bij verschil van mening over een genomen beslissing, wordt getracht bij een nabespreking van de betreffende examinator met de student tot
overeenstemming te komen. Zie ook art. 10.2.3.

6.7.2

Indien de student hiertoe niet in de gelegenheid wordt gesteld of het gesprek niet tot een voor beide partijen bevredigende uitkomst leidt,
kan men tegen de behandeling binnen twee weken schriftelijk (e-mail) beroep aantekenen bij de examencommissie. De examencommissie
zal hierover binnen drie weken een beslissing nemen en stelt betrokkenen hiervan in kennis.

6.7.3

Het collectief recht van beklag van studenten (art. 9.28 WHW)
Wijze van uitvoering:
a.
Het collectief recht van beklag kan worden uitgeoefend ter zake van het niet of niet volledig dan wel in onvoldoende mate nakomen
van de verplichtingen van de universiteit (i.c. opleiding) jegens studenten.
b.
Het in het eerste lid bedoelde recht kan worden uitgeoefend door een groep studenten die voor dezelfde opleiding bij de Universiteit
Twente zijn ingeschreven.
c.
Genoemde groep studenten wijst uit haar midden één of meerdere woordvoerder(s) aan.
d.
Het beklag wordt schriftelijk (e-mail) ingediend door of namens de onder c. genoemde woordvoerder(s) bij de Opleidingsdirecteur.
Het bevat een duidelijke omschrijving van de bezwaren en van hetgeen volgens de indieners moet gebeuren om deze bezwaren weg
te nemen.
e.
De Opleidingsdirecteur bevestigt de woordvoerder(s) binnen zeven werkdagen na ontvangst van het klaagschrift en stelt de indieners
hiervan in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn hierop een toelichting te geven.
f.
Binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift deelt de Opleidingsdirecteur aan de woordvoerder(s) van de indieners schriftelijk
(e-mail) en gemotiveerd mee of het beklag voor hem aanleiding is tot het treffen van maatregelen en, indien dit het geval is, welke
maatregelen dit zijn.
g.
Indien het beklag een aangelegenheid betreft die niet tot de bevoegdheid van de Opleidingsdirecteur behoort, zendt de
Opleidingsdirecteur het beklag door aan het bevoegd orgaan of bevoegde functionaris. De Opleidingsdirecteur deelt dit aan de
woordvoerder(s) van de indieners van het klaagschrift mede. Het gestelde in e. en f. is van overeenkomstige toepassing.

6.7.4

Tegen beslissing van de examencommissie of examinatoren als bedoeld in 7.61 WHW, staat beroep open bij het College van Beroep voor
de Examens. De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt vier weken (art. 7.61, lid 3 WHW).

7.

EXAMENUITSLAG

7.1

Vaststelling van de uitslag van de examens (art. 7.10 lid 2 WHW)

7.1.1

Nadat alle onderdelen van een examen zijn afgenomen, kan de betrokken examencommissie, vaststellen of de student al of niet aan de in
bijlage 2 vermelde voorwaarden voor slagen heeft voldaan.
Indien dit wel het geval is kan de examencommissie de student geslaagd verklaren en alle daaruit voortvloeiende handelingen (laten)
verrichten.

7.1.2

Indien bovendien voldaan is aan de in bijlage 3 genoemde richtlijnen voor het toekennen van het predicaat "met lof", is de
examencommissie gemachtigd dit predicaat op het masterdiploma te laten vermelden.

7.2

Getuigschriften en registratie (art. 7.11 WHW)
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7.2.1

Ten bewijze dat het Masterexamen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Het
getuigschrift wordt ondertekend door de in bijlage 4 genoemde personen. De uitreiking geschiedt in het openbaar; in bijzondere gevallen
kan de examencommissie hiervan afwijken.

7.2.2

Aan alle geëxamineerden wordt een Engelstalig diplomasupplement en/of cijferlijst verstrekt waarop de uitslagen van de examenonderdelen
zijn vermeld.

7.2.3

Op de achterzijde van het getuigschrift of op de cijferlijst worden de tot het examen behorende onderdelen vermeld. Eventuele 'extra
onderdelen' worden vermeld, mits deze aan het vakkenpakket zijn toegevoegd na goedkeuring van de Opleidingsdirecteur. Genoemde 'extra
onderdelen' maken geen deel uit van het totale opleidingspakket.
Deze onderdelen dienen met goed gevolg te zijn afgelegd.

8.

KWALITEITSZORG
De Opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van een systematiek voor het evalueren van (de onderdelen van)
de opleiding, in het bijzonder op de elementen 'kwaliteit' en 'studeerbaarheid'.

9.

FACILITEITEN (ART. 7.59 LID 4 SUB A2 WHW)

9.1

Computervoorzieningen / Computerzalen

9.1.1

Voor het volgen van onderwijs is het vereist dat de ME-studenten beschikken over een, voor de hard-/en software geschikt, notebook. De
studenten kunnen gebruik maken van de ‘Helpdesk/Notebook Service Centre’ bij vragen over software. Tevens kan men daar terecht voor
storingen aan, door het NSC geselecteerde, notebooks.

9.1.2

INTERNET is voor studiedoeleinden binnen de opleiding voor ME-studenten vrij beschikbaar (zie art. 9.1.6).

9.1.3

Iedere student heeft een eigen e-mailadres dat hem aan het begin van de UT-studie wordt toegekend.
De elektronische communicatie van de UT met studenten vindt uitsluitend via dit e-mailadres plaats.

9.1.4

Kopieer- en printfaciliteiten zijn binnen de opleiding voor studenten (tegen betaling) beschikbaar.

9.1.5

Misbruik van of schade aan UT-faciliteiten (gebruik van de computer- en netwerkvoorzieningen voor niet-studiedoeleinden) of misdragingen
kunnen, in aanvulling op de vergoeding van de schade, het managementteam aanleiding geven de student tijdelijk uit te sluiten van
deelname aan het onderwijs en de examens.

9.1.6

Gebruik van de computer- en netwerkvoorzieningen voor niet-studiedoeleinden kan als misbruik worden beschouwd.

9.2

Bibliotheek
De centrale UT-bibliotheek is ruim voorzien van voor de opleiding Mechanical Engineering relevante boeken en tijdschriften. Daarnaast is er
in het Educafé enig studiemateriaal beschikbaar t.b.v. de practica en projecten.

9.3

Educafé
De studieruimten in het centrum van het Horstgebouw voor collegezaal C.101, de kantine en het studentenplein in het souterrain wordt
aangeduid als Educafé.
De kantine is buiten de lunchtijd bedoeld voor studie en overleg waarbij men zich dient te houden aan de huishoudelijke regels, o.a. het tijdig
terugbrengen van serviesgoed.
Via de studievereniging Isaac Newton kan studiemateriaal geleend worden.
Studieruimten (enkele vrije projectkamers in de Horsttoren) voor incidenteel gebruik zijn ten behoeve van studenten binnen de opleiding
beschikbaar. Deze kamers kunnen gereserveerd zijn, raadpleeg daarom eerst het betreffende zalenrooster Oosthorst en Horsttoren IO/WB
op het internet of informeer bij BOZ.

10.

SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN

10.1

Beoordeling en vaststellen van deze regeling

10.1.1

De Decaan stelt, gehoord de Faculteitsraad (FR-CTW) en de opleidingscommissie (OLC-WB) deze regeling vast.

10.1.2

De Decaan en opleidingscommissie beoordelen regelmatig deze regeling op de uitvoering en haar werking.

10.2

Wijziging van deze regeling

10.2.1

Wijzigingen van deze regeling worden door de Decaan bij afzonderlijk besluit vastgesteld.

10.2.2

Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar kunnen alleen worden aangebracht indien de belangen van studenten
hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

10.2.3

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de examencommissie. Dit is eveneens het geval bij (vermeende) onduidelijkheden,
inconsistenties, interpretatieverschillen en/of (schijnbaar) conflicterende teksten.
Ook in gevallen waarin dit reglement wel voorziet, kan in bijzondere gevallen de examencommissie anders beslissen, mits niet ten nadele
van de student. Zij stelt de betrokken examinator, examencommissie en/of student van deze beslissing op de hoogte.

10.3

Bijlagen
De in de voorafgaande artikelen genoemde bijlagen maken integraal deel uit van deze regeling.

Studentenstatuut-ME 2007 / 16

Onderwijs en examenregeling masteropleiding 'Mechanical Engineering'
Kenmerk: CTW.07/BOO-4911

Enschede, 19 juni 2007.

10.4

Bekendmaking
De Opleidingsdirecteur zorgt voor bekendmaking van deze regeling en van wijzigingen daarvan, die later mochten zijn vastgesteld. In ieder
geval worden deze voor de doelgroep via Internet en bij BOZ verkrijgbaar gesteld.

10.5

Slotbepalingen

10.5.1

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2007.

10.5.2

Deze regeling kan worden aangehaald als "Onderwijs- en Examen Regeling Mechanical Engineering".
Aldus vastgesteld door de Decaan van de faculteit CTW op 19 juni 2007.
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BIJLAGE 1: PROCEDURE MASTEREXAMEN, COLLOQUIUM EN DIPLOMA-UITREIKING
Door de opleiding kan tot uitreiking van het masterdiploma worden overgegaan indien de student aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:
1.

De student neemt ruim voor het afstuderen contact op met de afstudeerdocent voor het vaststellen van de afstudeercommissie, -datum en zaal (indien gebruikelijk via de vakgroepsecretaresse), zie hiervoor ook de Afstudeerhandleiding en/of de betreffende afstudeerregelingen
binnen de vakgroep;

2.

De student zorgt er zelf voor dat vier weken (20 werkdagen) voor zijn examen het formulier 'Aanmelden Masterdiploma' en het door de
afstudeerdocent getekende colloquiumformulier bij BOZ zijn ingeleverd;

3.

BOZ stuurt daarop een e-mail met de studiegegevens van nog niet afgesloten studiefase(n) naar de student en c.c. naar de afstudeerdocent
met verzoek binnen een week deze gegevens te controleren en zonodig op te schonen (vakken ruilen, af- en/of opvoeren). Dit laatste dient
de student, d.m.v. het 'Mastervakkenpakket wijzigingsformulier' en mede ondertekend door de afstudeerdocent, bij BOZ in te leveren;

4.

Direct na deze periode controleert BOZ alle studiegegevens en de eventueel ingeleverde wijzigingsvoorstellen;

5.

Van alle vakken, met uitzondering van de afstudeeropdracht, moeten de cijfers drie weken vóór het examen bij BOZ ingeleverd zijn;

6.

Als daarna aan alle slaagvoorwaarden zijn voldaan meldt BOZ de student bij CSA aan (dat moet twee weken voor het examen schriftelijk
door BOZ zijn gedaan);

7.

De student zorgt er voor dat hij ten tijde van de laatste verrichting ingeschreven staat aan de opleiding van deze universiteit;

8.

CSA controleert of de student aan alle (inschrijf)-verplichtingen heeft voldaan;

9.

BOZ gaat één maal per week op de dinsdag vóór de examens van de daarop volgende week naar CSA om tegelijk alle betreffende diploma's
te laten waarmerken (droogstempel) en registreren;

10. De student levert circa een week voor het examen het verslag van de afstudeeropdracht in digitale vorm bij BOZ in, bij voorkeur per e-mail
(Word- of PDF-format);
11. Als aan bovengenoemde regels is voldaan wordt het examen afgenomen en bij goed gevolg kan in principe de student aansluitend het
diploma, dat door de voorzitter van de Examencommissie CTW en de afstudeerdocent is getekend, ondertekenen en in ontvangst nemen.
Hierbij wordt tevens een Engelstalig supplement van het diploma uitgereikt.
In uitzondering, zoals door grote aantallen afgestudeerden of vakanties de maanden juli en augustus, kan BOZ in sommige
gevallen niet in staat zijn om tijdig het diploma af te kunnen geven voor uitreiking aansluitend aan het colloquium. Het diploma
kan dan op een later tijdstip, naar keuze bij BOZ of de vakgroep, in ontvangst worden genomen..
12. De cijferlijsten (Nederlands en Engels) worden door BOZ zo spoedig mogelijk, nadat het eindcijfer van het examen aan BOZ is doorgegeven
en verwerkt, nagezonden.
Alle hiervoor genoemde formulieren zijn bij BOZ te verkrijgen of van de WB-website af te halen.

BIJLAGE 2: DE BEOORDELING VAN HET MASTEREXAMEN
a.

Bij de beoordeling van de masteropdracht wordt vastgesteld of de kandidaat voldoet aan de opleidingsdoelstellingen. Beoordelingsaspecten
zijn:
•
het niveau van het verrichte werk (inhoudelijk) in het licht van de opleidingsdoelstellingen;
•
de getoonde ingenieursvaardigheden (projectmatig werken, zelfstandigheid, ontwerpaanpak, wetenschappelijke attitude);
•
communicatieve vaardigheden (verslag, presentatie, communicatie met collega’s in bedrijf en vakgroep).

b.

Deze aspecten worden getoetst op basis van het verslag (thesis), de voordracht, de mondelinge ondervraging en de probleemaanpak (Mopgave). De deelcijfers worden gebruikt voor verantwoording en het geven van terugkoppeling. Het eindcijfer is geen gemiddelde van de
deelcijfers.

c.

In het geval van een volledig en regulier masterprogramma is de student geslaagd indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de beoordeling van de masteropdracht is voldoende;
elk cijfer is tenminste 6, 'vrijstelling' (V) of 'gedaan' (G), met uitzondering van ten hoogste één 5 die in het masterpakket mag
voorkomen, mits niet zijnde het eindcijfer voor de masteropdracht.

d.

BOZ zal, indien de student geslaagd is, de uitslag met slaagdatum aan de Centrale Studentenadministratie doorgeven.
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BIJLAGE 3: RICHTLIJNEN VOOR SLAGEN EN TOEKENNEN VAN HET PREDICAAT "MET LOF"
Indien de afstudeercommissie (vooraf) van oordeel is dat er inderdaad sprake is van een uitzonderlijke studieprestatie kan zij bij de
Opleidingsdirecteur een beargumenteerd voorstel indienen om aan het masterdiploma het predicaat "met lof" te verbinden.
Om het diploma "met lof" direct na afloop van het examen uit te kunnen reiken, moet dit twee weken van te voren worden aangevraagd. Bij
onzekerheid over het judicium wordt er een diplomaverklaring afgegeven en kan het diploma (wel of niet "met lof") binnen twee weken na het examen
bij BOZ in ontvangst worden genomen.
De richtlijnen voor het slagen 'met lof' zijn:
a.
eindcijfer van de Masteropdracht tenminste 9;
b.
de beoordelingen van alle examenonderdelen van het masterstudiepakket, extra vakken wel meegerekend, zijn voldoende ('G', 'V', of 6);
c.
maximaal één maal het cijfer 6 in het programma is behaald (extra vakken niet meegerekend);
d.
het masterexamen dient te zijn afgelegd binnen de nominale studieduur (twee jaar voor VWO-ers of twee jaar plus de omvang van het premasterpakket verminderd met de vrijstellingen binnen de master voor HBO-bachelors) vermeerderd met eventuele toegekende verlening(en)
afstudeersteun, met maximale overschrijding van één jaar;
e.
het cijfergemiddelde van alle studieonderdelen exclusief de Masteropdracht moet minstens bedragen:
7,50 bij nominale studieduur;
7,75 bij overschrijding van nominale studieduur met maximaal een half jaar;
8,00 bij overschrijding van nominale studieduur met maximaal een jaar.
Indien niet helemaal aan deze richtlijnen is voldaan kan de afstudeerdocent van de betrokken student een voorstel tot toekenning van het predicaat
'met lof' alsnog aan de examencommissie voorleggen. Deze neemt dan een besluit.

BIJLAGE 4: TEKENBEVOEGDHEID DIPLOMA'S / VERKLARINGEN
Masterdiploma's
Deze worden van tevoren ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en na afloop van het examen door de afstudeerdocent en de
geslaagde kandidaat.
Als na de beoordeling van de afstudeeropdracht nog geen diploma uitgereikt kan worden, wordt het diploma t.z.t. ondertekend door de
afstudeerdocent en de Opleidingsdirecteur. De geslaagde kandidaat ondertekent het diploma na het in ontvangst nemen bij BOZ.
Bij afwezigheid van een van bovengenoemde UT-leden geldt de navolgende regeling:
- Het diploma dient minimaal door één lid van de examencommissie te worden ondertekend.
- Als tweede ondertekenaar wordt door de examencommissie bevoegdheid verleend aan de Opleidingsdirecteur.

BIJLAGE 5: SAMENSTELLING EXAMENCOMMISSIE
Prof.dr.ir. R. Akkerman
Prof.dr.ir. J. Huetink
Prof.dr.ir. T.H. van der Meer (voorzitter)
Onderwijscoördinator (Ir. M. Rijkeboer) (secretaris)
Hoofd Bureau Onderwijszaken (dhr. H.P. Kroezen) (griffier)
De Opleidingsdirecteur is adviseur van de examencommissie.
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BIJLAGE 6: NADERE OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP "FRAUDE" BIJ WERKSTUKKEN
Bij het maken van schriftelijke werkstukken, programmeeropdrachten, e.d. gelden de volgende spelregels:
1.

individuele werkstukken
Er is één auteur die op basis van het werkstuk een individuele beoordeling krijgt.
Als er passages worden opgenomen of gegevens worden gebruikt die aan andermans werk zijn ontleend, moet duidelijk worden aangeven:
- welke passages dat zijn (door ze bijvoorbeeld cursief of tussen aanhalingtekens te zetten);
- waar ze vandaan komen (door een duidelijke bronvermelding te geven: een formele literatuurverwijzing of een zinsnede als bijvoorbeeld “....
mondelinge informatie van Mrs. XX”).

2.

“individuele” groepswerkstukken
Verschillende groepsleden zijn verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het rapport.
- duidelijk aangeven welk groepslid voor welk deel van het rapport verantwoordelijk is;
Als er passages worden opgenomen of gegevens worden gebruikt die aan de stukken van andere groepsleden zijn ontleend, moet duidelijk
worden aangeven:
- welke passages dat zijn (door ze bijvoorbeeld cursief of tussen aanhalingtekens te zetten);
- waar ze vandaan komen (bijvoorbeeld: “….dit gevoegd bij het feit dat metingen hebben uitgewezen dat het effect verwaarloosbaar klein is (zie
hoofdstuk V van dit rapport), brengt ons tot de conclusie dat……”).
Voor zaken die van personen buiten de groep zijn overgenomen, geldt uiteraard hetzelfde als bij individuele werkstukken.

3.

“gezamenlijke” groepswerkstukken
De groep als geheel is verantwoordelijk voor de complete inhoud van het rapport, ook al heeft ieder bij het schrijven een ander onderdeel voor
zijn rekening genomen.
In dat geval hoeft niet aangegeven te worden wat nu precies wiens idee is geweest.
Wél gelden voor het gebruik maken van externe bronnen dezelfde regels als bij een individueel werkstuk.
Wanneer de student zich niet aan bovenstaande regels houdt en dus zonder deugdelijke bronvermelding andermans werk letterlijk overneemt of
parafraseert, pleegt hij plagiaat.
Niet alleen overschrijven zonder bronvermelding, maar ook laten overschrijven wordt als plagiaat/fraude beschouwd.
Bij gezamenlijke groepswerkstukken kan in zo’n geval in principe de hele groep op fraude worden aangesproken.

Studentenstatuut-ME 2007 / 20

