Procedure diplomavergelijking m.b.t. de toelating tot promotie.
Bij de toelating/aanstelling van een promotie kandidaat wordt door het leerstoelsecretariaat van
de faculteit waar de kandidaat gaat promoveren vastgesteld of hij/zij in het bezit is van een
daartoe strekkend rechtsgeldig Nederlands diploma, Doctoraaldiploma, Master diploma WO of
Master diploma HBO.
Het leerstoelsecretariaat waarmerkt de kopieën de originele documenten met een officieel
faculteitsstempel en handtekening waarmee het secretariaat aangeeft de originele documenten
gezien te hebben.
In sommige gevallen is het nodig om naast bijvoorbeeld een kopie Master diploma WO eventueel
ook een kopie Bachelor diploma aan te leveren.
Wanneer dit niet het geval is wordt door het Bureau Faulteitsdecaan (BFD) een verzoek om
diplomavergelijking ingediend bij het Admission Office. Met dit verzoek wordt meegestuurd: een
gewaarmerkte kopie diploma van de laatst genoten opleiding, de daarbij horende cijferlijst en een
kopie van het paspoort of een ID-kaart. Wanneer de documenten in een andere taal zijn
opgesteld dan Nederlands, Duits of Engels zal een kopie van een beëdigde vertaling in één van
die talen overlegd moeten worden.
De documenten worden gestuurd naar:
Admission Office
T.a.v. Frances Leusink
Vrijhof 238
De door het BFD ingezonden documenten worden door het Admission Office op basis van
ervaring en kennis beoordeeld en gewaardeerd. In sommige gevallen zal het Admission Office
advies vragen aan het Nuffic (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher
Education).
Indien het advies van het Admission Office positief is zal dit per brief aan de faculteit bekend
gemaakt worden. Is het advies van het Admission Office negatief, dan zal Admission Office per
brief de faculteit aanraden informatie te verstrekken over eventuele aanvullende competenties
van de kandidaat en deze voorlegt aan het College voor Promoties ter besluitvorming over de
toelating tot de promotie.

Contactpersonen Bureau Faculteitsdecaan
Faculteit TNW (Technische Natuurwetenschappen)
Anneke Kolhoop – Annelies de Boer – Marieke Slotman
Email bfd@tnw.utwente.nl
Tel
Anneke Kolhoop
3068 Carré 3037
Annelies de Boer
2178 Carré 3037
Marieke Slotman
2901 Carré 3039
Faculteit MB (Management en Bestuur)
Brenda Kroeze
Email b.b.kroeze@utwente.nl
Tel
3520 Ravelijn 1161
Faculteit CTW (Construerende Technische Wetenschappen)
Maria Kamp
Email m.c.kamp@ctw.utwente.nl
Tel
2547 Horstring C207

Faculteit EWI (Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)
Belinda Jaarsma-Knol
Email B.Jaarsma-Knol@ewi.utwente.nl
Tel
3887 Zilverling 1030
Faculteit GW (Gedragswetenschappen)
Lisenka van het Reve-Alblas
Email L.M.vanhetReve-Alblas@gw.utwente.nl
Tel
3292 Cubicus C130
Twente Graduate School
TGS@utwente.nl
Tel. 5210
College van Promoties
Astrid Scholtens-Hofenk
Email h.j.d.scholtens-hofenk@utwente.nl
Tel
4471 Spiegel BV-101

