Regeling voor studenten niet door OCW bekostigd onderwijs
Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling
1. Deze regeling is van toepassing op:
a. allen die conform de Inschrijfregeling UT studiejaar 2017-2018 zijn ingeschreven als student
niet-bekostigd onderwijs. Dit houdt in dat ze zijn geregistreerd als deelnemer aan het
onderwijs van een van de opleidingen aan de UT, maar niet op grond van artikel 7.32 lid 1
van de WHW als student of extraneus zijn ingeschreven aan de UT,
b. diegenen die als student zijn ingeschreven bij een van de opleidingen aan de UT en bij een
of meerdere andere opleidingen aan de UT onderwijseenheden of onderdelen daarvan
volgen die niet behoren tot de eigen opleiding.
Beide groepen worden verder in deze regeling ‘student’ genoemd.
2. Tenzij anders vermeld in deze regeling zijn de regels over onderwijseenheden zoals vermeld in de
Bachelor of Master OER ook geldig voor onderwijs dat door studenten zoals bedoeld in lid 1 wordt
gevolgd.
3. Er is een Engelse vertaling van deze regeling beschikbaar. In geval van conflict is de Nederlandse
tekst bepalend en niet de Engelse vertaling.
Artikel 2 Onderwijs en toetsing
1. Het onderwijsaanbod bestaat uit onderwijseenheden. Dit kunnen o.a. zijn:
a. modules uit de bacheloropleidingen,
b. onderdelen van modules uit bacheloropleidingen,
c. onderwijseenheden uit premasterprogramma’s, honours- en excellentieprogramma’s,
d. onderwijseenheden uit masteropleidingen.
2. Voor deelname aan onderwijseenheden is het verplicht dat de student zich hiervoor inschrijft via het
SIS.
3. Voor onderwijseenheden zoals bedoeld in lid 1 en behaald door studenten zoals bedoeld in artikel
1.1 geldt dat de EC’s worden toegekend bij het met een voldoende afronden van de betreffende
onderwijseenheid.
4. Voor studenten zoals bedoeld in artikel 1.1 geldt dat resultaten van onderdelen van modules uit
bacheloropleidingen geldig blijven in de studiejaren na het studiejaar waarin ze zijn behaald.
Artikel 3 Premaster
1. Een schakelprogramma is een door de toelatingscommissie vastgesteld pakket dat door de student
gedaan kan worden als doorstroomminor (tijdens het hbo / w.o.) of als premaster (n.a.v. hbo /
w.o.). Dit deficiëntietraject is bedoeld voor studenten die op grond van hun bachelordiploma nog
niet toelaatbaar zijn tot een masteropleiding.
2. De inhoud van schakelprogramma’s en/of nadere bepalingen over het vaststellen daarvan zijn
opgenomen in de opleidingsspecifieke bijlage van de betreffende masteropleiding.
3. De maximale inschrijfduur van een schakelprogramma is opgenomen in de opleidingsspecifieke
bijlage van de betreffende masteropleiding.
Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017.
Vastgesteld door het College van Bestuur,
Enschede, d.d. 18 september 2017.

