RIICHTL
LIJN ONDE
O ERWIJJS- EN
N
EX
XAME
ENREG
GELIN
NG
BA
ACHE
ELORO
OPLE
EIDING
GEN
(M.U.V. UC
C ATLAS
S)

De d
decaan van
n de faculteit,
gele
et op de artiikelen 9.5, 9.15,
9
eerste
e lid, onder a, 7.13, eerrste en tweeede lid, 9.38
8,
ond
der b, en 9.1
18, eerste lid, onder a, en 7.59 van de Wet op
p het hogerr onderwijs en
enschappelijk onderzo
oek,
wete
geh
hoord het ad
dvies van de
e opleidingsscommissie
e en de inste
emming dann wel het
advvies van de faculteitsraa
f
ad ten aanzzien van de opleidingss
specifieke bbijlage van de
d
betrreffende opleiding,
besluit vast te stellen
s
de onderwijso
e
en examenre
egeling van
n de hierna ggenoemde
ople
eiding: Tech
hnische Wiiskunde
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PA
ARAGRAA
AF 1 Art 1.1 -

ALGEMEN
A
NE BEPA
ALINGEN

TO
OEPASSEL
LIJKHEID V
VAN DEZE
E REGELIN
NG

1) De onderwijs- en examenrege
e
eling is van toepassing
g op alle stuudenten die
staan in
ngeschreven bij de bettreffende op
pleiding.
2) Voor elke opleiding
g bestaat ee
en opleiding
gsspecifieke
e bijlage.
3) Per ople
eiding vorm
men dit alge mene deel en de opleidingsspeciffieke bijlage
e
samen de onderwijs- en exam
menregeling
g voor de be
etreffende
oropleiding.
bachelo
4) Het alge
emene dee
el en de ople
eidingsspec
cifieke bijlag
ge van de oonderwijs- en
examen
nregeling worden vastg
gesteld doo
or de decaan
n.
5) De examencommis
ssie van ee
en opleiding
g stelt regels
s vast over de uitvoerin
ng
ar taken en bevoegdhe
eden, conform artikel 7.12b
7
van dee WHW.
van haa
6) De wetttelijke bevoegdheden vvan de exam
mencommis
ssie van eeen opleiding zijn
van toe
epassing op alle onderw
wijseenhede
en die deel uitmaken vvan de
opleidin
ng van de sttudent.
7) Voor de
e Engelstalige bachelo ropleidingen zijn Enge
else vertalinggen van dit
algeme
ene deel en de opleidin
ngsspecifiek
ke bijlage va
an de onderrwijs- en
examen
nregeling en
n de regels en richtlijne
en van de examencom
e
mmissie van die
bachelo
oropleiding beschikbaa
ar. In geval van
v conflictt is de Nedeerlandse tek
kst
bepalen
nd en niet de
d Engelse vvertaling.
8) Verzoeken om bijz
zondere voo
orzieningen of uitzonde
eringen op hhet hier
vastgele
egde, worden gericht a
aan de secrretaris van de
d examenccommissie.

Art 1.2 -

BE
EGRIPSBE
EPALINGE N

In d
deze regelin
ng wordt verrstaan onde
er:
Afsttudeerfase:

Fase in TO
OM-onderwiijs met een omvang vaan 30 EC,
bestaande
e uit een bac
cheloropdra
acht en evenntueel
d onderwijs,,
aanvullend

Bacchelor 1 / B1
1 fase

Onderwijs geprogrammeerd in he
et eerste jaaar van de
opleiding,

Bind
dend studie
eadvies(BSA
A): studiead
dvies als bedoeld in arttikel 7.8 b, liid 3 van de
WHW, nam
mens het ins
stellingsbes
stuur uitgebbracht door de
examenco mmissie, be
etreffende de
d inschrijviing van de
or de opleid
ding,
student voo
BSA
A-commissie:

Een door h
het instelling
gsbestuur in
ngestelde ccommissie die
d
per individu
ueel geval examencom
e
mmissies addviseert ove
er de
mate waarrin een situa
atie van ove
ermacht tot een negatie
ef
BSA kan h
hebben gele
eid,

CvB
B:

College va
an Bestuur van
v de Univ
versiteit Tweente,

Deccaan:

Hoofd van de faculteitt,

EC:

eid van 28 uur
u studielas
st, conform het Europe
ean
Een eenhe
Credit Tran
nsfer System
m, een voltiijds studiejaaar bestaat uit
60 EC ofwe
el 1680 uurr (art. 7.4 WHW),
W
4

amen:
Exa

ding wordt afgesloten
a
met
m een exaamen. Het
Een opleid
ndien de tot een opleid ing behoren
nde
examen is afgelegd in
eenheden met
m goed ge
evolg zijn afggelegd. Een
n
onderwijse
aanvullend
d onderzoek
k door de ex
xamencomm
missie kan tot
het exame n behoren,

Exa
amencommiissie:

ncommissie
e is het orga
aan dat op oobjectieve en
e
De examen
deskundige
e wijze vasttstelt of een
n student vooldoet aan de
d
voorwaard en die de onderwijso
en examenreegeling stelt
ten aanzie n van kennis, inzicht en vaardigheeden die no
odig
zijn voor he
et verkrijgen
n van een graad,
g

Exa
aminator:

Degene die
e in overeenstemming met artikel 7.12c van de
WHW doorr de examencommissie
e wordt aanngewezen te
en
behoeve va
emen van te
entamens enn toetsen en
an het afne
het vastste
ellen van de
e uitslag daa
arvan.

Gea
autoriseerd bewijsstuk:: Een door - of vanweg
ge - een exa
aminator geeparafeerde
e lijst
of een and
der schriftuu
ur dan wel een
e via het iin gebruik
dentInforma
atieSysteem
m (SIS) bekeend gemaakte
zijnde Stud
uitslag,
Insttelling:

Universitei t Twente,

Mod
dule:

Een onderw
wijseenheid
d van 15 EC
C in het TOM
M-onderwijs
s,

Mod
dule-coördin
nator:

Diegene diie door het opleidingsb
bestuur mett de inrichtin
ng
van de mo dule is bela
ast,

Mod
dule-examin
nator:

Diegene diie door de examencom
e
mmissie worrdt
aangeweze
en ten beho
oeve van he
et vaststelleen van het
resultaat va
an de onde
erwijseenheid,

Ond
derwijseenh
heid:

Een onderd
deel van de
e opleiding als
a bedoeldd in artikel 7.3
7
leden 2 en 3 van de WHW.
W
Elke onderwijseeenheid word
dt
entamen,
afgesloten met een te

Ond
derwijsprogramma:

Het gehee l van verplic
chte en te kiezen
k
onderwijse
eenheden, behorend
b
to
ot de opleidiing, zoals
vastgelegd
d in de opleidingsspeciffieke bijlagee,

Ople
eiding:

De bachelo
oropleiding bedoeld in de opleidinngsspecifiek
ke
bijlage van
n deze onde
erwijs- en ex
xamenregelling,

Ople
eidingsbesttuur:

Het gremiu
um dat doorr de decaan
n met het beestuur van de
d
opleiding iss belast. Ditt kan een persoon zijn.. In dat geval
wordt gesp
proken van opleidingsd
directeur,

Stud
dent:

Degene die
e als zodan
nig bij een opleiding
o
staaat
ingeschrevven in overe
eenstemmin
ng met artikkel 7.34 en 7.37
7
van de WH
HW,

Stud
dent Inform
matie Systee
em(SIS): He
et door het instellingsbe
estuur aanggewezen
systeem vo
oor de regis
stratie en informatie vaan alle
relevante g
gegevens van student en studie, zzoals bedoe
eld
in de WHW
W,
Stud
dieadviseurr:

Door de de
ecaan van de
d faculteit aangewezeen persoon die
als contacttpersoon op
ptreedt tussen student en opleiding,
en als zoda
anig de bela
angen van de student behartigt en
n
een adviessrol vervult,
5

diejaar:
Stud

Het tijdvakk dat aanvan
ngt op 1 sep
ptember en eindigt op 31
augustus vvan het daaropvolgende jaar,

Stud
diesnelheid
d:

Aantal EC’’s behaald in een bepa
aalde periodde gedeeld
antal EC’s dat
d nominaa
al in deze pperiode beha
aald
door het aa
kan worde n,

Ten
ntamen:

d kennis, het
h inzicht een de
Een onderzzoek naar de
vaardighed
den van de student, als
smede de bbeoordeling van
de uitkomssten van dat onderzoek
k (art. 7.10 W
n
WHW); een
tentamen kkan uit een aantal toets
sen bestaann,

Toe
ets:

Onderdeel van een te
entamen. Ing
geval een
eenheid slec
chts één toe
ets kent, vaalt deze sam
men
onderwijse
met het ten
ntamen van
n de betreffe
ende eenheeid,

Toe
etsresultaat

Een resulta
aat dat bijdrraagt aan het eindresuultaat van ee
en
onderwijse
eenheid,

Toe
etsschema:

Een schem
ma waarin aangegeven
a
n wordt hoe de toetsing
g
van een on
nderwijseen
nheid is vorm
mgegeven,

TOM
M-Onderwijs:

Het onderw
wijsmodel dat
d per 2013
3 wordt ingeevoerd in de
e
bachelorop
pleidingen van
v de UT,

UT:

Universitei t Twente,

Werrkdag:

Een van de
e dagen van
n maandag tot en met vrijdag mett
uitzonderin
ng van de erkende fees
stdagen en de
afgesproke
en brugdage
en waarop het personeeel vrij heefft,

WHW:

De Wet op
p het hoger onderwijs en
e wetenschhappelijk
onderzoekk, afgekort to
ot WHW, Sttaatsblad 19992, 593 en
n
zigd.
zoals sindssdien gewijz

grippen die hier niet gedefinieerd zzijn, hebben
n de beteke
enis die de w
wet daaraan
n
Beg
toekkent.

6

PA
ARAGRAA
AF 2 Art 2.1 -

TOELATIN
T
NG

VO
OOROPLEIDINGSEIS
SEN

Toe
elating tot de
e opleiding wordt verkrregen indien
n is voldaan
n aan de
vooropleidingseisen voor inschrijving in het wete
enschappelijk onderwijss, in
ming met de WHW art. 7
7.24, 7.25 en
e 7.28.
overeenstemm

Art 2.2 -

TA
AALEIS BA
ACHELORO
OPLEIDING
G BIJ BUIT
TENLANDSS DIPLOMA

De bezitter van
n een buiten
nlands diplo
oma kan pas inschrijven:
a) Indien de
d opleiding
g in het Ned
derlands wo
ordt aangeb
boden, nadaat voldaan is
s
aan de eis inzake voldoende
v
beheersing van de Nederlandse ttaal door he
et
met goe
ed gevolg afleggen
a
van
n het staats
sexamen Ne
ederlands aals tweede taal,
t
program
mma 2 dan wel het cerrtificaat Ned
derlands als
s Vreemde T
Taal, ‘Profie
el
Academ
mische Taallvaardigheid
d’ (PAT) of "Profiel Taa
alvaardigheeid Hoger
Onderw
wijs" (PTHO
O) en
b) Indien de
d opleiding
g in het Eng
gels wordt aangeboden
a
n: nadat is aaangetoond
d dat
voldaan
n is aan de eis van vold
doende beh
heersing van de Engelsse taal op het
h
niveau van het Nederlandse vvwo-examen. Beheersing van dit nniveau kan ook
n aangetoon
nd met één de volgende toetsen:
worden

Art 2.3 -

o

IELTS (Inte
ernational E
English Lang
guage Testiing System)), academic
c
module. De
e minimum vereiste IEL
LTS score (overall
(
bannd) moet zijn
n:
6.0

o

TOEFL (Te
est Of Englissh as a Forreign Language). De m
minimum
vereiste TO
OEFL score is:80 (interrnet-based test).
t

o

Cambridge
e EFL (Engliish as a Foreign Langu
uage) Exam
minations, met
m
een van de
e volgende ccertificaten::


Cam
mbridge Ce rtificate in Advanced
A
English
E



in English
Cam
mbridge Ce rtificate of Proficiency
P

TO
OELATING
GSONDERZZOEK OF COLLOQU
C
IUM DOCTTUM

De instelling ka
an bij niet vo
oldoen aan genoemde
e voorwaard
den een vrijsstelling op
gron
nd van toela
atingsonderrzoek gunne
en, conform
m art 7.29 va
an de WHW
W. De naderre
invu
ulling hierva
an is opgeno
omen in hett document getiteld “Co
olloquium D
Doctum en
and
dere toelatin
ngsregelinge
en voor toe lating tot ba
acheloropleidingen”. Diit documentt is
gep
plaatst op de
e website va
an de Unive
ersiteit Twe
ente.
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PA
ARAGRAA
AF 3 Art 3.1 -

IN
NHOUD E
EN INRICHTING VA
AN DE OP
PLEIDING
G

DO
OEL VAN DE
D OPLEID
DING

De d
doelen en eindtermen
e
(art. 7.13 lid
d 2c, WHW
W) zijn per opleiding in dde opleiding
gsspecifieke bijlage opgenom
men.

Art 3.2 -

INRICHTING
G VAN DE O
OPLEIDING
G

1) De ople
eiding heeft een omvan
ng van 180 EC.
2) In de op
pleidingsspecifieke bijla
age van dit OER is de opleiding bbeschreven,,
conform
m artikel 7.13, lid 2, a t//m j, l, s, t, v,
v w van de WHW.
3) Indien de
d opleiding
g een honou
ursprogram
mma kent, is dit eveneeens opgenom
men
in de op
pleidingsspe
ecifieke bijla
age.

Art 3.3 -

TA
AAL WAAR
RIN DE OP
PLEIDING WORDT
W
VE
ERZORGD
D

1) In de op
pleidingsspecifieke bijla
age is de vo
oertaal van de opleidinng vastgeleg
gd.
2) Indien voor
v
onderd
delen van de
e opleiding wordt afgew
weken van de voertaal,
gebeurtt dit in overe
eenstemmin
ng met de Gedragscod
G
de Voertale n van de UT
T en
art.7.2 van
v de WHW
W.

Art 3.4 -

VR
RIJSTELLING

1) De examencommis
ssie kan de
e student op
p diens verz
zoek vrijstellling verlene
en
n of meerde
ere volledige
e onderwijs
seenheden. Hiertoe tooont de stude
ent
van een
aan een
n qua inhou
ud, omvang en niveau overeenkom
mstig onderrdeel van ee
en
universitaire of hog
gere beroep
psopleiding te hebben voltooid, off door werk- c.q.
ver voldoen
nde kennis en
e vaardigh
heden te beeschikken m.b.t.
m
beroepsservaring ov
de desb
betreffende onderwijse
eenheid.
2) Vrijstelling van de verplichting
g tot het dee
elnemen aa
an praktisch e oefeninge
en
end aan de sstudent die aannemelijjk kan makeen dat hij
kan worden verlee
ensnood te zullen kom
men bij of do
oor het moeeten uitvoere
en
verwacht in gewete
van een
n vereiste voor dit onde
erdeel. In dat geval bepaalt de
examen
ncommissie
e of het ond erdeel op een
e andere, door haar tte bepalen
wijze, kan
k worden verricht.

Art 3.5 -

VR
RIJ ONDER
RWIJSPRO
OGRAMMA
A

De e
examencom
mmissie van
n de opleidi ng beslist over
o
een verzoek tot tooestemming
voor het volgen
n van een vrij
v onderwijssprogramm
ma als bedoe
eld in art. 7..3d van de
WHW. De exam
mencommis
ssie toetst o
of het progrramma past binnen hett domein va
an
de o
opleiding, samenhange
end is en vo
oldoende niveau heeft in het licht vvan de
eind
dtermen van
n de opleidiing.
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PA
ARAGRAA
AF 4 Art 4.1 -

ONDERW
O
WIJS EN TO
OETSING
G

AL
LGEMEEN

1) Een ond
derwijseenh
heid wordt a
afgerond met een tenta
amen.
2) Het tentamen kan uit een aan
ntal toetsen bestaan.
3) Een toe
ets kan in meerdere,
m
in
n de tijd gespreide onde
erdelen worrden
afgenom
men. Resultaten van d
deze onderd
delen worde
en niet opgeenomen in het
h
SIS, ma
aar kunnen met studen
nten gedeeld worden via Blackboaard.
4) Toetscijjfers worden uitgedrukkt in een cijffer van 1 tott en met 10,, met één
decimaal.
uitgedrukt in
n een geheel cijfer vann 1 tot en met
5) Het tentamenresultaat wordt u
10.
6) Een ten
ntamenresultaat van 5,,5 of hoger is een voldo
oende.
7) Enkel bij
b een met een
e voldoen
nde afgeron
nd tentamen
n worden E
EC voor de
onderw
wijseenheid toegekend.
t
Voor onderdelen van onderwijseeenheden en
n/of
gehaald
de toetsen worden
w
gee
en EC toege
ekend.
8) Indien voor
v
de stud
dent voor ee
enzelfde on
nderwijseen
nheid meer ddan één op
p
zich geldige beoorrdelingen is vastgesteld
d, is de hoo
ogste beoorddeling geldiig.

Art 4.2 -

MO
ODULES

1) Een mo
odule is een
n onderwijse
eenheid van
n 15 EC, wa
aarin discip linaire kenn
nis,
vaardigheden en attitude
a
op e
een samenh
hangende wijze
w
ontwikkkeld worden.
2) Elke mo
odule heeft een module
e-coördinattor en een module-exa
m
aminator. Dit
kan dezzelfde perso
oon zijn.

Art 4.3 - INSCHRIJVIN
NG VOOR DE ONDE
ERWIJSEEN
NHEID EN DE
TOETS
SEN
1) Aan vollgende onde
erwijseenhe
eden kan en
nkel worden
n deelgenom
men als
a) de student
s
zich
h voor aanvvang voor de
e onderwijseenheid heeeft
inge
eschreven via
v het SIS en
pleidingssp
b) de student
s
aan
n de in de op
pecifieke bijlage vastgeestelde
voorkenniseise
en voor de o
onderwijsee
enheid voldo
oet. De vooorwaarde on
nder
v
indien het onderrwijs betreftt dat niet on
nder TOM va
valt en de
a) vervalt
stud
dent uitsluite
end deelne emt aan de
e afsluitende
e toets of dee herkansin
ng
daa
arvan.
2)

Inschrijvven voor ee
en onderwijsseenheid houdt ook in inschrijvingg voor alle
toetsen
n in de onde
erwijseenhe id.
a) Voo
or het onderrwijs dat nie
et onder TO
OM valt kan apart ingesschreven
worrden voor affsluitende sschriftelijke toetsen
t
en de
d herkans ing daarvan
n
inge
eval de stud
dent zich nie
et voor aanvang van de onderwijsseenheid he
eeft
inge
eschreven voor
v
de ond
derwijseenheid zelf.

3)

Wannee
er de stude
ent door ove
ermacht niet kan deelnemen aan eeen toets va
an
het TOM
M-onderwijs
s, wordt dit met reden gemeld aan
n de studieaadviseur.
9

a) Indien de stude
ent niet versschijnt bij ee
en toets van het TOM--onderwijs
waa
arvoor hij zic
ch niet met reden via de
d studieadviseur heeftft afgemeld,
geld
dt dit als een onvoldoe nde resulta
aat.
4)

Voor toetsen van het
h onderwijjs dat niet onder
o
TOM valt kan dee student zic
ch
tot en met
m de dag vóór
v
de dessbetreffende
e toets uitsc
chrijven via het SIS.
a) Indien de stude
ent niet versschijnt bij ee
en toets van het onderrwijs dat nie
et
der TOM vallt waarvoor hij zich niet via het SIS
S heeft afgeemeld, geldt dit
ond
als een onvoldoende resu
ultaat.

Art 4.4 -

TO
OETSSCHE
EMA

1) De wijze waarop het tentamen
nresultaat volgt
v
uit de toetsen
t
is pper
onderw
wijseenheid vastgelegd
v
in een toetsschema.
2) Het toetsschema wordt
w
vastge
esteld door het opleidin
ngsbestuurr.
3) Het toetsschema moet
m
uiterlijkk twee weken voor aan
nvang van dde
onderw
wijseenheid zijn
z gepubliiceerd op Blackboard.
4) Het toetsschema vermeldt
v
ten
n minste:
a) Wan
nneer en in welke vorm
m toetsen worden
w
afgenomen,
b) voor welke van
n deze toetssen er een eventuele
e
re
eparatieopttie is en welke
m deze hee
eft,
vorm
c) de onderlinge
o
weging
w
van de toetsen
n is,
d) eventuele vere
eiste minimu
um cijfers pe
er toets.
5) Het ople
eidingsbesttuur kan ged
durende de
e onderwijse
eenheid hett toetsschem
ma
wijzigen
n.

Art 4.5 -

EX
XTRA TOETSKANSE
EN

1) De examencommis
ssie kan in bijzondere gevallen individuele sttudenten ex
xtra
nheden gev
ven om een toets af te leggen. Zon
nodig kan hhet
gelegen
tentame
enresultaat in deze gevvallen aang
gehouden worden.
w
2) Tot het afleggen va
an schrifteliijke en mon
ndelinge toe
etsen voor
wijseenheden van mind er dan 15 EC
E (het onderwijs dat nniet onder TOM
T
onderw
valt) wo
ordt twee maal per jaarr de gelegen
nheid gegev
ven.
3) Voor on
nderwijseen
nheden die e
enkel uit ee
en praktisch
he oefening bestaan,
kunnen
n toetsen minimaal één
n keer per ja
aar worden afgelegd.
4) In afwijkking van he
et gestelde iin lid 2 van dit artikel wordt
w
minsteens eenmaa
al in
een studiejaar gele
egenheid ge
egeven tot het afleggen van een ttoets van ee
en
wijseenheid die
d wel dee
el uitmaakt van
v het ond
derwijsprogrramma, maar
onderw
waarvan in dat studiejaar gee
en onderwijs
s is aangeboden.

Art 4.6 -

MO
ONDELING
GE TOETS EN

1) Het mondeling afnemen van e
een toets is openbaar, tenzij de
ncommissie
e in een bijzzonder geva
al anders he
eeft bepaaldd, al dan nie
et
examen
op verzzoek van de
e examinato
or of de stud
dent.
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2) Als de student
s
of de
d examinattor derden aanwezig
a
wil
w laten zijn bij het
afneme
en van een mondelinge
m
e toets, moe
et dit uiterlijk
k 10 werkdaagen voor de
d
mondelinge toets worden
w
gem
meld bij de examencom
e
mmissie.
Afstude
eercolloquia
a zijn uitgezo
onderd van
n deze bepa
aling.
3) Indien de
d examenc
commissie heeft bepaa
ald dat lede
en van de
examen
ncommissie
e of een waa
arnemer na
amens de ex
xamencomm
missie
aanwezzig zal zijn bij
b de mond elinge toets
s wordt dit minimaal
m
eeen werkdag
vóór de
e toets door de examen
ncommissie
e aan de exa
aminator enn de studen
nt
bekend gemaakt.

Art 4.7 -

TE
ERMIJN BE
EOORDEL ING

1) De examinator maakt 1 werkd
dag na het afnemen
a
va
an een mon delinge toe
ets
de uitsla
ag bekend via het SIS .
2) De term
mijn voor he
et vaststellen
n en bekend maken va
an een uitslaag over een
n
schriftelijk of op an
ndere wijze afgenomen
n toets word
dt in het toettsschema van
v
de onde
erwijseenhe
eid opgenom
men.
3) Binnen 10 werkdag
gen na het afronden va
an de onderwijseenheiid wordt hett
enresultaat of het even
ntueel aanhouden van dit resultaaat op grond van
tentame
het bep
paalde in arttikel 4.5, lid 1, via het SIS
S aan de student
s
bekkend gemaa
akt.
4) Het in liid 1 gesteld
de is niet va n toepassin
ng indien de
e mondelingge toets dee
el
uitmaakkt van een serie
s
monde
elinge toets
sen van dez
zelfde onderrwijseenheid,
die zich
h over meerr dan één w
werkdag uits
strekt. In datt geval steltt de examin
nator
na afloo
op van de serie
s
monde
elinge toetse
en binnen één
é werkdagg de uitslag
g
vast.
d beoordeling voor ee
en toets worrdt verkrege
en door hett maken van
n
5) Indien de
een of meerdere
m
opdrachten,
o
het schrijve
en van een verslag of hhet maken van
v
een scrriptie geldt de
d deadline voor inleve
ering van he
et laatste onnderdeel als
s
toetsda
atum.
6) Indien een
e examinator door b ijzondere omstandighe
eden niet in staat is de in
lid 2 bedoelde term
mijn na te ko
omen, meld
dt hij dit mett redenen o mkleed aan
n de
examen
ncommissie
e. De betrokkken studen
nt wordt doo
or de exameencommissie
onverwijld van de vertraging
v
o
op de hoogtte gesteld onder
o
vermeelding van de
d
n de uitslag alsnog bek
kend wordt gemaakt. Inndien de
termijn waarbinnen
examinator naar he
et oordeel vvan de exam
mencommis
ssie in gebrreke blijft, ka
an
zij een andere
a
exa
aminator opd
dragen het cijfer vast te stellen.
7) Wannee
er een twee
ede gelegen
nheid voor een
e toets ko
orte tijd na dde eerste
gelegen
nheid is gep
pland, zijn d
de toetsuitsllagen besch
hikbaar op eeen tijdstip
waarop
p de studentt minimaal 5 werkdage
en de tijd he
eeft om zich op de twee
ede
gelegen
nheid voor te
t bereiden .

Art 4.8 -

GE
ELDIGHEID
DSDUUR

1) De geld
digheidsduu
ur van een ttentamenres
sultaat is ze
es jaar. De
examen
ncommissie
e kan deze ttermijn in in
ndividuele gevallen op vverzoek van de
studentt verlengen..
2) Resulta
aten van toe
etsen zijn allleen geldig in het studiejaar waarrin deze zijn
n
behaald
d. De examencommisssie kan deze
e termijn in individuele gevallen op
verzoekk van de stu
udent verlen
ngen.
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3) Wannee
er het tenta
amen van ee
en onderwijjseenheid uit
u één toetss bestaat, is
s het
toetsressultaat bij va
aststelling e
een tentame
enresultaat.

Art 4.9 -

NA
ABESPREK
KINGS- EN
N INZAGER
RECHT

1) De stud
dent heeft re
echt op een
n nabesprek
king van een toets mett de
examinator, waarb
bij de exami nator de ge
egeven beoordeling mootiveert. Als
s er
geen co
ollectieve na
abespreking
g is, kan de
e student bin
nnen 10 weerkdagen na
a de
bekendmaking van
n de uitslag van een toets een verrzoek indiennen bij de
en individue
ele nabesprreking. De nabesprekin
n
ng moet uite
erlijk
examinator voor ee
vijf wekken na de be
ekendmakin
ng van de uitslag
u
van de
d toets woorden
gehoud
den, in aanw
wezigheid va
an de exam
minator of ee
en gemandaateerde
vervang
ger.
2) Gedure
ende 2 jaar na de beoo
ordeling kan
n de studentt zijn beoorddeelde werk
k
inzien.

Art 4.10 - BE
EWAARTE
ERMIJN TO
OETSEN
De o
opgaven, uitwerkingen
n en het beo
oordeelde werk
w
van de
e schriftelijkee toetsen
worrden gedure
ende twee ja
aar na de b
beoordeling bewaard in de desbetrreffende
leerrstoel- of va
akgroepadm
ministratie.
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PA
ARAGRAA
AF 5 Art 5.1 -

EXAMEN
E

EX
XAMENCO
OMMISSIE

1) De deca
aan stelt ee
en examenccommissie in
i (WHW arrt. 7.12 en 77.12a).
2) De deca
aan benoem
mt de leden
n van de exa
amencomm
missie (WHW
W art. 7.12a
a):
a) Op basis van hun
h deskund
digheid op het terrein van
v de desbbetreffende
eiding of gro
oep van oplleidingen, en
e
ople
b) Hoo
ort daarbij de
d leden van
n de desbettreffende ex
xamencomm
missie alvorrens
tot benoeming
b
van een lid
d over te gaa
an.
3) Examen
ncommissie
es stellen ze
elf zonder nadere
n
inspraak regelss en richtlijne
en
vast ten
n behoeve van
v examin atoren, tenttamens en examens (W
WHW art.
7.12b). Deze worden vastgele
egd in een apart
a
docum
ment ‘Regells en richtlijnen
mmissie’.
van de examencom

Art 5.2 -

EX
XAMEN

1) In overe
eenstemmin
ng met artikkel 7.10 lid 2 van de WHW is het
bachelo
orexamen afgelegd
a
alss de tentame
ens van de onderwijseeenheden en de
afstude
eerfase van de bachelo
oropleiding met
m goed gevolg zijn aafgelegd.
2) De examencommis
ssie verklaa
art de stude
ent als gesla
aagd voor hhet
orexamen als
a hij aan d e examene
eisen voldoe
et en roept ddie student op
bachelo
het daa
arbij behorende getuigsschrift met cijferlijst
c
res
spectievelijkk supplemen
nt in
ontvang
gst te neme
en. De datum
m die op he
et getuigsch
hrift wordt veermeld, te
weten de
d examend
datum, is in dit geval de datum wa
aarop de stuudent de
laatste nog opensttaande onde
erwijseenhe
eid heeft afg
gerond.
3) De stud
dent kan desgewenst e
een schriftellijk gemotiveerd verzoeek bij de
examen
ncommissie
e indienen o
om nog niet over te gaa
an tot het geeslaagd
verklare
en voor het examen en
n daarom oo
ok nog niet over te gaaan tot uitreik
king
van hett getuigschrrift. In zijn ve
erzoek moe
et de studen
nt in ieder ggeval de duu
ur
van hett door hem gewenste
g
u
uitstel aange
even.
4) De nadere uitwerking van de bepaling in lid 3 wordt door de
ncommissie
e opgenome
en in de reg
gels en richttlijnen van dde
examen
examen
ncommissie
e.
5) Indien de
d student op
o grond va
an lid 3 heeft verzocht om uitstel w
wordt als
examen
ndatum geb
bruikt de dattum waarop
p de exame
encommissiee na het uitstel
heeft be
esloten de student
s
gesslaagd te ve
erklaren.

Art 5.3 -

GR
RAAD

1) Aan deg
gene die he
et bachelore
examen me
et goed gevo
olg heeft afg
fgelegd, wordt
de graa
ad “Bachelo
or of Science
e” verleend.
2) De verle
eende graa
ad wordt op het getuigs
schrift van het
h examen vermeld.

Art 5.4 -

GE
ETUIGSCH
HRIFT

1) Ten bew
wijze dat he
et examen m
met goed ge
evolg is afgelegd, worddt door de
examen
ncommissie
e een getuig
gschrift uitge
ereikt. Het getuigschrif
g
ft wordt
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ekend door de voorzitte
er van de ex
xamencomm
missie. Bij aafwezigheid
d
onderte
kan ookk één van de leden van
n de exame
encommissie tekenen.
2) Op het getuigschrift worden vvermeld (WH
HW art.7.11):
a) de naam
n
en ge
eboortedatu
um van de student;
s
b) welkke opleiding
g het betreft
ft;
c) om welk exame
en het gaatt;
d) de datum
men is afge
d
waarrop het exam
elegd;
e) welkke graad is verleend (W
WHW art. 7.10a);
7
f)

in voorkomend
de gevallen welke bevo
oegdheid da
aaraan is veerbonden
dend met W
WHW art.7.6
6 lid 1);
(rekkening houd

g) op welk
w
tijdstip de opleidin
ng voor het laatst is geaccrediteerrd dan wel op
o
welkk tijdstip de opleiding d
de toets nieuwe opleidiing met goeed gevolg heeft
ond
dergaan (WH
HW art. 5a. 11).
3) Op een van het ge
etuigschrift d
deel uitmak
kende bijlage (WHW arrt.7.11) word
den
de tot het
h examen behorende
e onderdelen en de beo
oordeling vaan die
onderde
elen vermeld. Tevens w
worden verrmeld de nie
et tot het exxamen
behoren
nde onderdelen waarin
n, voordat over
o
de uitslag van het examen is
beslist, op verzoek
k van de stu
udent is gete
entamineerrd, mits die oonderdelen
n
ed gevolg zijn
z afgelegd
d. Deze bijla
age maakt onderdeel
o
uuit van het in
met goe
het volg
gende lid ge
enoemde diiplomasupp
plement.
4) Aan hett getuigschrrift van het met goed gevolg
g
afgelegde exam
men wordt he
et
Internattionaal Diplo
oma Supple
ement toegevoegd (WH
HW art.7.111 lid 4). Dit
heeft to
ot doel inzicht te versch
haffen in de aard en de
e inhoud vann de afgero
onde
opleidin
ng, mede met het oog o
op de intern
nationale he
erkenbaarheeid van
opleidin
ngen. Het su
upplement bevat in ied
der geval de
e volgende ggegevens:
a) de naam
n
van de
d opleiding
g en de naam van de universiteit;
b) dat het een oplleiding in he
et wetensch
happelijk on
nderwijs bettreft;
c) een
n beschrijvin
ng van de in
nhoud van de
d opleiding
g; indien vann toepassin
ng
ookk vermelding
g van specia
alisatie en/o
of gevolgde
e minor;
d) de studielast
s
va
an de opleid
ding;
een judicium
5) Indien de
d examenc
commissie e
m heeft verleend aan dde student,
wordt dit op het ge
etuigschrift vvermeld.
udent die me
eer dan een
n tentamen met goed gevolg
g
heefft afgelegd en
e
6) Een stu
aan wie
e geen getuigschrift alss bedoeld in
n lid 1 van dit
d artikel kaan worden
uitgereiikt, ontvangt desgevraa
agd een door de examencommisssie af te gev
ven
verklaring waarin in elk geval de tentame
ens zijn verm
meld die dooor hem met
evolg zijn affgelegd (WH
HW art.7.11
1 lid 5).
goed ge
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PA
ARAGRAA
AF 6 - STUDIEBE
S
EGELEID
DING EN (BINDEND
(
D)
STUDIEADVIES
S
Art 6.1 -

ST
TUDIEVOO
ORTGANGS
SOVERZIC
CHT

1) De stud
dent kan desgewenst b
bij de balie van
v Student Services eeen
gewaarrmerkt studievoortgang
gsoverzicht verkrijgen.
2) Indien in de tentam
menuitslag, een cijferlijs
st of een ov
verzicht vann het
erloop van de student een kennellijke vergiss
sing is gemaaakt, is zow
wel
studieve
de ople
eiding als de
e student ve
erplicht om dit direct na
a constateri ng ervan, aan
a
de ande
ere partij ke
enbaar te m
maken en me
ee te werke
en aan het oongedaan
maken van de gem
maakte verg
gissing.

Art 6.2 -

ST
TUDIEBEG
GELEIDING
G

1) De deca
aan draagt de verantw
woordelijkhe
eid voor de studiebegel
s
leiding van de
studentt mede ten behoeve
b
va
an de oriënttatie op stud
diewegen b innen of buiten
de ople
eiding.
2) Iedere student
s
krijg
gt een studiieadviseur toegewezen
t
n.
3) De stud
dieadviseur begeleidt d
de student en
e geeft de student advvies over za
aken
die de studie
s
betre
effen of desg
gewenst ov
ver persoonlijke aangellegenheden
n.
4) Indien een
e studentt gebruik we
enst te mak
ken van het recht op sppecifieke
begeleiding of voorzieningen dient hij contact op te nemen mett de
studieadviseur. De
e studieadviiseur legt ge
emaakte afs
spraken meet de studen
nt
vast. De
e student ka
an daaraan
n rechten on
ntlenen.
5) Voor he
et recht op bijzondere
b
vvoorziening
gen geldt:
- De stu
udent die do
oor aantoon
nbare overm
macht of perrsoonlijke
omstandigheden achterop
a
raa
akt, heeft re
echt op bege
eleidingsafsspraken.
echt op bove
engenoemd
de voorzieningen betre
eft het recht op
- Het re
aanvulle
ende individ
duele studie
ebegeleiding. Hiertoe behoort
b
ookk, indien nod
dig
en mog
gelijk, het be
eschikbaar zzijn van afw
wijkende fac
ciliteiten. Dee toekenning
van de genoemde dispensatie
e en het verrlenen van extra
e
kanseen is
voorbeh
houden aan
n de exame ncommissie
e.

Art 6.3 -

(BINDEND) STUDIEAD
S
DVIES

1) Aan ied
dere student wordt aan
n het eind va
an zijn eerste jaar van inschrijving
g
voor de
e opleiding een
e schrifte
elijk advies uitgebracht
u
an
over de vooortzetting va
zijn stud
die binnen de
d opleiding
g. Dit advies is gebase
eerd op de sstudieresultaten
van de student, en
n kan een po
ositief of ne
egatief advie
es zijn.
2) Met iedere studentt wordt voorr 30 oktober van het ee
erste jaar vaan zijn
inschrijvving voor de
e opleiding een kennis
smakingsgesprek gehoouden.
3) In het ja
aar van zijn eerste inscchrijving voo
or de opleid
ding ontvanggt de student
uiterlijk op 31 dece
ember een vvoorlopig sttudieadvies over de vooortzetting van
v
zijn ople
eiding. Dit advies
a
is nie
et bindend.
4) De stud
denten die een
e negatie
ef voorlopig studieadvie
es, als bedooeld in lid 3
krijgen, worden uitgenodigd vvoor een ges
sprek met de
d studieadvviseur met als
doel he
et bespreken
n van de stu
udiemethod
de en een heroverwegi ng van de
studieke
euze.
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dere student wordt aan
n het eind va
an zijn eerste jaar van inschrijving
g per
5) Aan ied
opleidin
ng een bindend advies uitgebracht over de vo
oortzetting vvan zijn studie
binnen de opleiding. Onvermi nderd het bepaalde
b
in artikel 6.3 llid 11 wordtt
es zoals be
edoeld in lid 1 een afwijjzing met ee
en
aan hett definitieve studieadvie
bindend
d karakter verbonden,
v
indien de student mind
der dan 45 E
EC heeft
behaald
d in het eers
ste jaar van
n zijn inschrrijving. Even
ntuele aanvuullende eise
en
zijn opg
genomen in de opleidin
ngsspecifiek
ke bijlage. De
D afwijzingg geldt
geduren
nde een terrmijn van 3 studiejaren.
6) Bij het vaststellen
v
van
v het aan
ntal behaald
de EC tellen
n alleen de
onderw
wijseenheden in de Bacchelor 1 fase
e (B1 fase) van de opleeiding
waarover advies wordt
w
uitgeb racht mee.
e een verzo ek tot uitschrijving vóó
ór 1 februari van het ee
erste
7) Aan de student die
jaar van
n inschrijvin
ng doet, worrdt geen definitief studiieadvies uittgebracht.
Indien deze
d
studen
nt zich in ee
en volgend studiejaar opnieuw
o
insschrijft, zal in
dat volg
gende studiejaar het de
efinitieve studieadvies worden uitggebracht.
8) Voor de
e student die voor 1 okktober overs
stapt naar een
e andere oopleiding
binnen de UT geldt geen aanp
passing van
n de norm als
a bedoeld in artikel 6..3.5.
Voor he
et overige zijn de bepa lingen als bedoeld
b
in artikel
a
6.3.5 van
overeen
nkomstige toepassing.
t
9) Voor de
e student die op 1 okto
ober of later overstapt naar
n
een anndere opleid
ding

geldt ee
en uitgesteld advies, m
met als uiterlijke datum het einde vvan het twee
ede
jaar van
n inschrijvin
ng van de sttudent.
10) Het uitb
brengen van
n het definittieve studieadvies is do
oor het insteellingsbestu
uur
gemand
dateerd aan
n de exame
encommissie
e.
11) In zijn afweging
a
om
m een binde
end studieadvies uit te brengen, bbetrekt de
examen
ncommissie
e op verzoe k van de stu
udent diens
s persoonlijkke
omstandigheden. Uitsluitend
U
p
persoonlijke
e omstandig
gheden die door de
n ervan zo sspoedig als
s redelijkerw
wijs kan worrden verlang
gd
studentt na intreden
bij de sttudieadvise
eur zijn gem
meld, worden
n door de examencom missie
betrokkken in haar afweging.
a
O
Onder perso
oonlijke oms
standighedeen wordt
verstaa
an ziekte, zw
wangerscha
ap en bevallling, functie
ebeperking een
bijzonde
ere/ernstige
e familieom standigheden. De melding dient te worden
onderstteund door bewijsstukkken.
12) De perssoonlijke om
mstandighed
den dienen, in overleg met de stu dieadviseur, te
worden voorgelegd
d aan de BS
SA-commissie.
A-commissie
e beoordee
elt de geldig
gheid en de ernst van dde persoonlijke
13) De BSA
omstandigheden. Hierover
H
wo
ordt verslag
g uitgebrach
ht aan de
ncommissie
e en de betrreffende stu
udieadviseur.
examen
14) In het geval
g
van pe
ersoonlijke o
omstandigh
heden wordt de uitspraaak van de
BSA-co
ommissie meegenomen
n door de examencom
e
missie bij hhet uitbrengen
van hett bindend sttudieadvies aan de student aan he
et eind van zijn eerste jaar
van inscchrijving, als bedoeld i n artikel 6.3
3.5.
15) Wannee
er er bij ern
nstige bepe
erkingen als
s gevolg van
n persoonlij ke
omstandigheden geen
g
uitspra
aak gedaan kan worden over de
studieca
apaciteiten van een stu
udent, kan het BSA tott uiterlijk heet einde van het
tweede jaar van inschrijving w
worden vers
strekt.
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16) In het besluit
b
van de
d examenccommissie met betrekk
king tot het bindend
studieadvies wordtt melding ge
emaakt van
n de mogelijjkheid om inn beroep te
gaan.

Art 6.4 -

(BINDEND) STUDIEAD
S
DVIES: MEERDERE OPLEIDING
O
GEN

Indien een stud
dent staat in
ngeschreve
en bij meerd
dere opleidin
ngen en bij één van de
e
ople
eidingen aan de BSA-n
norm heeft vvoldaan verrvalt de verp
plichting om
m bij andere
e
ople
eidingen aan de norm te
t voldoen.
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PA
ARAGRAA
AF 7 Art 7.1 -

STUDERE
S
EN MET EEN
E FUNC
CTIEBEP
PERKING

ST
TUDEREN MET EEN FUNCTIEB
BEPERKIN
NG

1) Onder een
e functieb
beperking w
wordt versta
aan een lich
hamelijk zinttuiglijke of
andere functiestoo
ornis die de student kan
n beperken in de studieevoortgang.
2) Op basis van een gesprek
g
me
et de studieadviseur wo
ordt in overrleg met de
studentt verkend welke aanpa ssingen voo
or deze student het meeest
doeltrefffend geach
ht worden. B
Bij het treffe
en van aanp
passingen ddient het
bereike
en van de eindtermen te
e zijn gewa
aarborgd.
3) Op basis van het onder
o
2. bed
doelde gesp
prek stelt de
e student inn overleg me
et
de studieadviseur een schrifte
elijk verzoek
k tot verlening van aannpassingen op.
4) Het verrzoekschrift wordt, zo m
mogelijk drie
e maanden voordat dee student zal
deelnem
men aan on
nderwijs, ten
ntamens en
n toetsen wa
aarvoor de aaanpassing
g
bedoeld
d is, ingedie
end bij de de
ecaan van de faculteit.
5) Het verrzoekschrift wordt onde
erbouwd door bescheid
den (zoals eeen verklaring
van een
n BIG-gereg
gistreerde a
arts of een BIG-geregis
B
streerde psyycholoog off,
indien er
e sprake is van dyslexxie, van BIG
G-geregistre
eerde GZ-pssycholoog of
o orthope
edagoog) die redelijkerrwijs nodig zijn
z voor de beoordelinng ervan.
6) De deca
aan van de faculteit be
eslist binnen
n een termijjn van 20 w
werkdagen na
n
ontvang
gst, of zoveel eerder alls de urgentie van de aanvraag
a
nooodzakelijk
maakt, over de toe
ewijsbaarhe
eid van het verzoek
v
bed
doeld in lid 33, en stelt de
d
okken studiieadviseur van
v zijn oorrdeel in ken nis.
studentt en de betro
7) De stud
dieadviseur draagt er zzorg voor da
at de relevante betrokkkenen tijdig
worden geïnformee
erd over de
e aanpassin
ngen die zijn
n verleend aaan een
unctiebeper king.
studentt met een fu
8) Indien de
d decaan van
v de facu
ulteit het verrzoekschrift niet of niett geheel
honoree
ert, stelt de decaan de student van de daaraa
an ten gronndslag liggende
motieve
en op de ho
oogte en wij st de student op de mo
ogelijkheid vvan bezwaa
ar
en bero
oep. Bezwaa
ar dient bin nen zes we
eken, nadat de beslissiing aan
betrokkkene is beke
end gemaakkt, schriftelijjk te worden
n ingediendd bij het loke
et
voor de
e bezwaar- en
e beroeps chriften (en
n klachten) van
v de baliee van de
Studentt Services.
9) Bij toekkenning van aanpassin g wordt aan
ngegeven voor
v
welke pperiode dez
ze
toekenn
ning geldig is. Voor hett einde van de periode zal door aaanvrager en
n
betrokkken studiead
dviseur een
n evaluatie plaatsvinden
p
n. Hierin zaal zowel de
effectiviteit van de geboden a anpassinge
en als de no
oodzaak tott voortzetting
b
worden.
w
ervan besproken
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PA
ARAGRAA
AF 8 - WIJZIGING
W
GEN, OVERGANG
GSREGELLINGEN,
BERO
OEP EN BEZWAAR
B
R
Art 8.1 -

ST
TRIJDIGHE
EID MET D E REGELING

Indien andere aanvullende
a
e regelingen
n en/of bep
palingen ove
er het onderrwijs en/of
examens in strrijd zijn met deze onderrwijs- en ex
xamenregeling gaat hett bepaalde in
dezze onderwijss- en exame
enregeling vvoor.

Art 8.2 -

FO
OUTEN OF
F ONVOLLE
EDIGHEDE
EN IN DE ADMINISTR
A
RATIE

Indien in de ten
ntamenuitslag, een cijfe
ferlijst of een overzicht van het stuudieverloop van
n kennelijke vergissing is gemaaktt, is zowel de
d opleidingg als de stud
dent
de sstudent een
verp
plicht om ditt direct na constatering
c
g ervan, aan
n de andere
e partij kenbbaar te mak
ken
en m
mee te werkken aan hett ongedaan maken van
n de gemaa
akte vergisssing.

Art 8.3 -

WIIJZIGING REGELING
R
G

1) Inhoude
elijke wijzigingen van d
deze onderw
wijs- en exa
amenregelinng worden door
d
de deca
aan bij afzonderlijk bessluit vastges
steld.
2) Inhoude
elijke wijzigingen van d
deze regelin
ng zijn in be
eginsel niet van toepas
ssing
op het lopende stu
udiejaar. Inh
houdelijke wijzigingen
w
kunnen
k
wél van
e studiejaarr indien bela
angen van dde student
toepasssing zijn op het lopende
hierdoo
or redelijkerw
wijze niet w
worden gesc
chaad of ind
dien er spraake is van
overma
acht.
3) Wijzigin
ngen in deze
e regeling zzijn niet van
n invloed op
p besluiten ddie eerder door
d
de exam
mencommis
ssie zijn gen
nomen.

Art 8.4 -

OV
VERGANG
GSREGELIN
NG

1) Bij wijziiging van de
e onderwijs-- en exame
enregeling stelt
s
de decaaan zo nodiig
een ove
ergangsrege
eling vast.
2) De overgangsrege
eling wordt g
gepubliceerrd op de we
ebsite van d e opleiding.
3) Uitgang
gspunten bijj de overga ngsregeling
g in het geval het
onderw
wijsprogramm
ma wordt ge
ewijzigd:
a) Wijzzigingen in het onderw
wijsprogramm
ma worden bekendgem
maakt
voorafgaand aa
an het stud iejaar waarrin de wijzigingen wordeen ingevoerd.
k niet worrden gegara
andeerd dat alle onderrwijseenhedden van de
b) Er kan
ople
eiding, zoals
s die beston
nden bij de inschrijving
g van een sttudent voorr die
ople
eiding, tot zijn onderwijjsprogramm
ma blijven be
ehoren. Hett
ond
derwijsprogrramma zoalls dat het meest
m
recentt door de deecaan is
vasttgesteld is uitgangspun
u
nt bij het va
aststellen va
an de uitslagg van het
bacchelorexame
en.
4) In de ovvergangsreg
geling word
dt in ieder geval opgenomen:
a) welkke onderwijjseenheden
n die zijn vervallen equivalent zijn aan
ond
derwijseenheden of del en van ond
derwijseenheden uit heet geldende – in
ijlage opgen
de opleidingsb
o
nomen - on
nderwijsprog
gramma; daat indien een
ond
derwijseenheid zonder praktische oefeningen wordt gescchrapt uit he
et
prog
gramma, in het studieja
aar daarna minimaal tw
weemaal dee gelegenhe
eid
19

worrdt geboden
n schriftelijk of mondeling tentamen af te legggen of op
and
dere wijze een beoorde
eling te verk
krijgen;
b) dat indien een onderwijse enheid mett praktische oefeningenn wordt
h program ma en in he
et studiejaar daarna geeen
geschrapt uit het
egenheid meer
m
wordt g
geboden tott het doen van
v de betreeffende
gele
prakktische oefe
eningen, mi nstens één onderwijse
eenheid worrdt
aan
ngewezen die gedaan kkan worden
n in plaats van de vervaallen
ond
derwijseenheid;
c) de geldigheids
g
e overgangs
sregeling.
duur van de
5) De overgangsrege
eling behoefft de instem
mming van de
d examenccommissie met
m
alingen van lid 4.
de bepa
6) De examencommis
ssie kan in bijzondere gevallen in positieve zzin voor de
an het aanta
n de wijze waarop
w
tentaamens van
studentt afwijken va
al malen en
vervalle
en onderwijs
seenheden kunnen wo
orden afgele
egd.

Art 8.5 -

BE
EOORDELING ONDE
ERWIJS- EN EXAMEN
NREGELIN
NG

1) De deca
aan draagt zorg voor e
een regelma
atige beoord
deling van dde onderwijjsen exam
menregeling
g en weegt daarbij, ten
n behoeve van
v de bewaaking, en zo
o
nodig bijstelling
b
va
an de studie
elast, het tijd
dsbeslag da
at daaruit vooor de stude
ent
voortvlo
oeit.
2) De ople
eidingscomm
missie heefft volgens 9.18 WHW to
ot taak het uuitbrengen van
een advvies over de
e onderwijs-- en exame
enregeling en
e het jaarlijjks beoorde
elen
van de wijze van uitvoeren
u
va
an de onderrwijs- en exa
amenregelinng.

Art 8.6 -

BE
EROEP EN
N BEZWAA
AR

Bero
oep tegen beslissingen
b
n van de exxamencomm
missie of van een exam
minator en
bezzwaar tegen
n beslissinge
en van de d
decaan op grond
g
van deze regelinng dient binn
nen
dat de besliissing aan b
betrokkene is bekend gemaakt,
g
scchriftelijk te
zes weken, nad
end bij het loket voor d e bezwaar-- en beroepschriften (een klachten))
worrden ingedie
van de balie va
an de Stude
ent Servicess.

Art 8.7 -

HA
ARDHEIDS
SCLAUSULLE

In g
geval van aa
antoonbare onredelijkh
heid of onbilllijkheid van
n overwegennde aard ka
an
de e
examencom
mmissie toestaan dat w
wordt afgeweken van de bepalingeen in deze
rege
eling.

Art 8.8 -

BE
EKENDMA
AKING

De o
onderwijs- en
e examenregeling en de regels en
e richtlijnen van de
examencommissie worden
n via de we
ebsite van de opleiding bekend geemaakt.

Art 8.9 -

INW
WERKING
GTREDING

Dezze regeling treedt
t
in we
erking op 1 september 2013 en ve
ervangt de rregeling van
n1
september 201
12.
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BIJJLAGE VAN
V DE ONDERW
O
WIJS- EN EXAMENREGELLING VOO
OR
DE
E BACHE
ELOROPL
LEIDING TECHNIISCHE WISKUND
W
DE
De regels in de
eze bijlage zijn
z onderde
eel van het opleidingsd
deel van heet
dentenstatu
uut, inclusieff de onderw
wijs- en examenregeling, van de
stud
baccheloropleiding Technis
sche Wisku nde van de
e faculteit Elektrotechniiek, Wiskunde
en Informatica van de Universiteit Tw
wente.

INHO
OUD
DEE
EL 1

UIT
TWERKING
G VAN DE A
ARTIKELE
EN 3.1 EN 3.2 LID 2……
……………2
21

DEE
EL 2

SP
PECIFIEKE
E KENMER
RKEN VAN
N DE OPLE
EIDING……
…………..3
30

DEE
EL 3

OV
VERGANG
GSREGELI NGEN……
………………
…………… ………….3
32

EL 1
DEE

UIT
TWERKING
G1 VAN DE ARTIKELE
EN 3.1 EN 3.2
3 LID 2

a. Innhoud van de
d opleiding
g en van de ddaaraan verrbonden exaamens
De sstudent die met de studie start in september 2013 of late
er behaalt hhet
bacchelorexame
en als de on
nderwijseen
nheden uit tabel
t
1 en 2 zijn behaaald.
De sstudent die vóór 1 september 201
13 met de studie gestart is, behaaalt het
prop
pedeuse-exxamen als hij
h de onderw
rwijseenhed
den uit tabel 3 heeft behhaald.
De sstudent die vóór 1 september 201
13 met de studie gestart is, behaaalt het
bacchelorexame
en Technisc
che Wiskun
nde als hij het propedeu
use-examenn heeft
beh
haald en alle
e onderwijse
eenheden u
uit de tabellen 4 en 5.
De sstudent die vóór 1 september 201
13 met de studie gestart is, behaaalt het
bacchelorexame
en Technisc
che Wiskun
nde inclusieff een onderrwijsbevoeggdheid in de
e
wiskkunde voor de onderbo
ouw van HA
AVO en VW
WO en voor VMBO-T
V
alss hij het
prop
pedeuse-exxamen heefft behaald e
en alle onde
erwijs- eenheden uit dee tabellen 4 en
6. D
Dit is de Edu
ucatieve Ba
achelor.
De e
examencom
mmissie ste
elt in aanvul ling op het bovenstaan
nde een reggeling op vo
oor
het slagen voor de exame
ens.

1

De letters voor de
d onderdelen verwijzen naa
ar dezelfde lettters uit artikel 7.13, lid 2 vaan de WHW
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201300056 Sttructuren en
e Modellen
n

15

-

Ond
derdelen: Mathematics
M
s A, Euclidess

HC+WC
H

S

M
Mathematics
s B1, Leibniz
iz

HC+WC
H

S

Liineaire Stru
ucturen I

HC+WC
H

S

P
Project
en Prrogrammere
ren

HC+PR
H

Pj+P

201300057 Wiskundige Bewijstech
B
hnieken

15

HC+WC
H

S

Liineaire Stru
ucturen II

HC+WC
H

S

Analyse I

HC+WC
H

S

Liineaire Optiimalisatie

HC+WC
H

S

P
Project:
Bew
wijslab

PR
P

S+M

Ond
derdelen: Mathematics
M
s B2, Newto
on

2013…..

id
Sig
gnalen en Onzekerhei
O

15

-

Ond
derdelen: Signalen & Transformat
T
ties

HC+WC
H

S

K
Kansrekenin
g

HC+WC
H

S

P
Project

PR
P

Pj

2013….. Velde
en en Elekttromagneti sme

15

HC+WC
H

S

E
Elektriciteit
en
e Magnetissme

HC+WC
H

S

P
Project
en wetenschaps
w
sfilosofie

HC+PR
H

Pj+P

Ond
derdelen: Vectorcalculu
V
us

Geh
hele studie
ejaar

volgordeeisen

tentaminering

onderwijsvorm

studielast in
EC

Taabel 1 2: het eerste studiejaar vooor studenteen die startten per 1 seeptember 2013
2

60

2

De afkortingen gebruikt
g
in de kolommen
k
ond
derwijsvorm en
e tentaminerin
ng worden uitggelegd in secttie l.
mmers in de ko
olom volgorde--eisen verwijzzen naar de tekst volgend op
p de tabel.
Num
22

studielast in
EC

Tab el 2: het tw
weede en deerde studieejaar voor studenten
s
die startenn
per 1 septemberr 2013 (in oontwikkelin g)

15
5

Mod
dule 5
Ond
derdelen: Kansrekenin
K
g en Statisttiek
Analyse II
M
Modelleren
en
e Presente
eren
P
Project

15
5

Mod
dule 6
Ond
derdelen: Gewone
G
Diffe
ferentiaalverrgelijkingen
n
W
Wiskundige
Systeemthe
S
eorie
N
Numerieke
Wiskunde
W
P
Project

15
5

Mod
dule 7
Ond
derdelen: Discrete
D
Wis
skunde
Algebra
B
Basismodelle
en in de info
formatica
P
Project

5
15

Mod
dule 8
Ond
derdelen: Markovketen
M
ns
S
Stochastisch
he Simulatie
e
S
Stochastisch
he Modellen
n
P
Project

Vrije keuzeruimte

30
0

Afstudeerfase
e

30
0

Incllusief bache
eloropdracht

Tota
aal B2 en B3
B

120
0
23

volgordeeisen

tentaminering

studielast in
EC

Tabbel 3 3: het eerste
e
studiejaar voorr studenten
n die gestart zijn vóórr 1 sept. 20013

201100103 Ca
alculus

5

S+P

-

201100104 Ve
ectorcalcullus

4

S+P

-

201100100 Lineaire Stru
ucturen I

5

S

-

201100101 Lineaire Stru
ucturen II

5

S

-

191521611 Diiscrete wiskunde I

4

S

-

191521631 Diiscrete wiskunde II

4

S

-

191530370 Ka
ansrekenin
ng

5

S

-

201100102 An
nalyse I

5

S

-

191560123 Ge
ewone
differentiaallvergelijkin
ngen

4

S

-

191580751 De
eterministische mode
ellen in de
OR

4

S

-

191521501 Wiskundig
W
modelleren
m
I

5

Pj+O

-

191540160 Allgoritmen en
e program
mmeren I

2

P

-

194
4113000 Grrote denkers uit het v
verleden
van
n de wetens
schap

3

S of O

-

Keu
uze:

5
S

19
91403021 Dynamica
D

S+P

19
91580612 In
nleiding wiiskundige economie
Geh
hele studie
ejaar

-

60

3

De afkortingen gebruikt
g
in de kolommen
k
ond
derwijsvorm en
e tentaminerin
ng worden uitggelegd in secttie l.
mmers in de ko
olom volgorde--eisen verwijzzen naar de tekst volgend op
p de tabel. Cuursieve
Num
onde
erwijseenhede
en zijn keuze-e
elementen.
24

volgordeeisen

tentaminering

onderwijsvorm

studielast in
EC

Tabe l 4 4: het tw
weede studiejaar voor studenten die gestart zijn vóór 1 sept. 20113

2011
100109 Sig
gnalen en transforma
t
aties

5

HC+WC+P
PR

S

1

1915
515603 Intr. to investtment theo
ory

5

HC+WC

S

1

1915
530382 Wiskundige statistiek
s

5

HC+WC

S

1

1915
530651 Ma
arkovketens

5

COL

S

1

1915
540270 Nu
umerieke wisk.
w
en mo
odelleren

5

HC+WC+P
PR

S+P

1

1915
505001 Pre
esentatie van
v een wis
skundig
onde
erwerp

2

Presentatiees

Pr

1

1915
540170 Alg
goritmen en program meren II

3

COL+PR

P

1

1915
560561 Inl.. wiskundig
ge systeem
mtheorie

5

HC+WC+P
PR

S+P

1

1915
505271 Wiskundig modelleren
m
III

5

HC+PR

Pj+O

1,2

1915
521400 An
nalyse II

5

HC+WC

S

1

1915
511410 Alg
gebra en se
ecurity

5

HC+WC

S

1

Keuzze:

5

1

19
91403033 Dyn.
D
modellleren en siimulatie

HC+PR

S+P

19
91530881 Stochastisc
S
che modelllen in OM

HC+WC

S

Keuzze:

5

1

19
91403051 Elektriciteit
E
t en magne
etisme

HC+WC

19
92111801 Basismode
B
ellen in de iinformatica
a

HC+WC+P
PR

Gehele studiejaar

S
S+P

60

1. Indien twee
t
jaar na
a eerste insschrijving nie
et alle B1-vakken zijn bbehaald is
toestem
mming van de
d examenccommissie nodig om aan het tentaamen van deze
d
onderw
wijseenheid deel te nem
men.
2. Toegan
ng tot deze onderwijsee
enheid is alleen mogelijk indien biij aanvang van
v
blok 2A
A het proped
deusediplom
ma behaald is of op één vak na geehaald is en
n er
20 EC behaald
b
zijn
n van het B2
2-jaar waarronder mins
stens één vaan de volge
ende
drie vakkken: wiskundige statisstiek, marko
ovketens, signalen en ttransformatties.

4

De afkortingen gebruikt
g
in de kolommen
k
ond
derwijsvorm en
e tentaminerin
ng worden uitggelegd in secttie l.
Num
mmers in de ko
olom volgorde--eisen verwijzzen naar de tekst volgend op
p de tabel. Cuursieve
onde
erwijseenhede
en zijn keuze-e
elementen.
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191530821 Sttochastisch
he simulatiie

5

Keu
uze:

5

HC

P+M

1
1

19
91561620 Optimal co
ontrol

HC

S

20
01200135 R
Random Signals and
d
Filtering

HC

S

5

Keu
uze:

volgordeeisen

tentaminering

onderwijs
onderwijsvorm

studielast in
EC

Tabe l 5 5: het deerde studiejjaar voor sstudenten die
d gestart zijn vóór 1 sept. 20133

1

19
91520751 Grafentheo
G
orie

HC+WC

S

19
91550105 Theory
T
of Partial
P
Diff
fferential
Eq
quations

HC+WC

S

191530440 Re
egressie en
n variantiea
analyse

5

HC+PR

S+P

1

191520252 Co
omplexe fu
unctietheorrie

5

HC+WC

S

1

191580251 Ma
athematisc
ch program
mmering

5

HC+WC+PR

S of M

1

Pj+O

1,2

191599220 Ba
acheloropd
dracht

10

Min
nor

20

Geh
hele studie
ejaar

1,3

60

1. Indien twee
t
jaar na
a eerste insschrijving nie
et alle B1-vakken zijn bbehaald is
toestem
mming van de
d examenccommissie nodig om aan het tentaamen van deze
d
onderw
wijseenheid deel te nem
men.
2. Toegan
ng tot deze onderwijsee
enheid is alleen mogelijk indien heet
C voor
propede
eusediplom
ma behaald iis, evenals minimaal 50 EC (60 EC
vertraag
gde studentten) van he
et B2- en B3
3-programm
ma, exclusieef de minor.
Bovend
dien moeten
n de vakken
n die per op
pdracht als voorkennis
v
ggenoemd
staan, afgerond
a
zijn en moet h
het vak Wis
skundig Mod
delleren II ggedaan zijn.
3. Op een
n van tevore
en aangekon
ndigd meetmoment mo
oet de studeent tenmins
ste
80 EC hebben
h
beh
haald. Bij de
eze meting worden de resultaten vvan tentame
ens
in of dirrect aansluittend aan he
et vierde kw
wartiel meeg
geteld, resuultaten van
tentame
ens in de zo
omervakanttie niet. De examencom
mmissie kann individuele
dispenssatie verlenen voor dezze 80EC-eis
s.

5

De afkortingen gebruikt
g
in de kolommen
k
ond
derwijsvorm en
e tentaminerin
ng worden uitggelegd in secttie l.
Num
mmers in de ko
olom volgorde--eisen verwijzzen naar de tekst volgend op
p de tabel. Cuursieve
onde
erwijseenhede
en zijn keuze-e
elementen.

26

volgordeeisen

tentaminering

onderwijsvorm

studielast in
EC

Tabeel 6 6: het deerde studieejaar van dee Educatieve Bachelo
or voor stu denten die
gesstart zijn vó
óór 1 sept. 2013

Min
nor “Leren lesgeven”

30

191520701 Me
eetkunde

5

HC

M

1

201000233 Ge
eschiedeniis van de w
wiskunde

5

HC

O

1

191520751 Grrafentheoriie

5

HC+WC

S

1

191520252 Co
omplexe fu
unctietheorrie

5

HC+WC

S

1

Pj+O

1,2

191599220 Ba
acheloropd
dracht
Geh
hele studie
ejaar

1,3

10
60

1. Indien twee
t
jaar na
a eerste insschrijving nie
et alle B1-vakken zijn bbehaald is
toestem
mming van de
d examenccommissie nodig om aan het tentaamen van deze
d
onderw
wijseenheid deel te nem
men.
2. Toegan
ng tot deze onderwijsee
enheid is alleen mogelijk indien heet
C voor
propede
eusediplom
ma behaald iis, evenals minimaal 50 EC (60 EC
vertraag
gde studentten) van he
et B2- en B3
3-programm
ma, exclusieef de minor.
Bovend
dien moeten
n de vakken
n die per op
pdracht als voorkennis
v
ggenoemd
staan, afgerond
a
zijn en moet h
het vak Wis
skundig Mod
delleren II ggedaan zijn.
3. Op een
n van tevore
en aangekon
ndigd meetmoment mo
oet de studeent tenmins
ste
80 EC hebben
h
beh
haald. Bij de
eze meting worden de resultaten vvan tentame
ens
in of dirrect aansluittend aan he
et vierde kw
wartiel meeg
geteld, resuultaten van
tentame
ens in de zo
omervakanttie niet. De examencom
mmissie kann individuele
dispenssatie verlenen voor dezze 80EC-eis
s.

b. Inhoud van
n de afstud
deerrichtinggen binnen
n een opleid
ding
De opleidin
ng kent prec
cies één afsstudeerrichtting. De inho
oud hiervann staat
beschreven
n onder a.

c. De eindter men van dee opleidingg
De o
opleiding wil
w de volgen
nde compettenties ontw
wikkelen:
1. d
domeindeskkundigheid;
2. o
onderzoeks- en modelleerbekwaa
amheid;
3. p
professionele bekwaam
mheid;
4. a
academisch
he reflectie.

6

De afkortingen gebruikt
g
in de kolommen
k
ond
derwijsvorm en
e tentaminerin
ng worden uitggelegd in secttie l.
Num
mmers in de ko
olom volgorde--eisen verwijzzen naar de tekst volgend op
p de tabel. Cuursieve
onde
erwijseenhede
en zijn keuze-e
elementen.
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Dezze competenties zijn ve
ertaald in ne
egen eindte
ermen:
1. De afge
estudeerde heeft gedeg
gen kennis van wiskun
ndige theori eën op het
en discrete wiskunde en
gebied van algebra
a, analyse, statistiek, stochastiek
s
e
inzicht in
i de toepas
ssingsmoge
elijkheden van
v die theo
orieën in dee techniek,
econom
mie en bedriijfskunde (h
hoort bij dom
meindeskun
ndigheid).
2. De afge
estudeerde kan omgaa
an met abstractie en is in staat form
rmeel te
redenerren en wisk
kundige bew
wijzen op te zetten (hoo
ort bij
domeindeskundigh
heid).
3. De afge
estudeerde kan met be
ehulp van on
nderzoeksm
methodologiieën
onderzo
oeksvragen
n beantwoorrden (hoort bij onderzo
oeks- en
modelle
eerbekwaam
mheid).
4. De afge
estudeerde kan bij prob
blemen mett een multid
disciplinair kkarakter
wiskund
dige modellen ontwerp
pen en analy
yseren en de
d bruikbaaarheid daarv
van
- en
in prakttijksituaties beoordelen
n (hoort bij onderzoeks
o
modelle
eerbekwaam
mheid).
5. De afge
estudeerde is vaardig i n het gebru
uik van de computer
c
om
m de
toenem
mende omva
ang en comp
plexiteit van
n wiskundig
ge problemeen te kunnen
behand
delen. Comp
puteralgebra
a, numeriek
ke methode
en en simuleeren nemen
n
hierbij een
e promine
ente plaats in (hoort bijj onderzoek
ks- en
modelle
eerbekwaam
mheid).
6. De afge
estudeerde is vaardig i n het gebru
uik van de bibliotheek
b
een de daarin
n
aanwezzige literatuur en is vert
rtrouwd mett geavancee
erde zoekm
methoden in
modern
ne bibliothee
eknetwerke
en (hoort bij onderzoek-- en
modelle
eerbekwaam
mheid en bijj profession
nele bekwaa
amheid).
7. De afge
estudeerde is vaardig i n het mond
deling en schriftelijk rappporteren, en
e is
in staat samen te werken
w
in e en team. De afgestude
eerde beheeerst de
vaardigheid zich te
e blijven onttwikkelen op
p het gebied van sameenwerken.
(hoort bij
b professio
onele bekwa
aamheid).
8. De afge
estudeerde heeft zicht op de plaatts van de to
oegepaste w
wiskunde in de
maatschappij en heeft basiske
ennis van wetenschap
w
sfilosofie (hhoort bij
academ
mische reflectie).
9. De afge
estudeerde overziet de
e mogelijkhe
eden na afro
onding van de studie om
o
zich te specialisere
s
en in de ma
asterfase of een plek te
e vinden op de
mische refle
arbeidssmarkt (hoort bij academ
ectie).

d.

Inrichting van de praaktische oeefeningen

Er zzijn geen bijjzondere be
epalingen te
en aanzien van
v de inric
chting van ppraktische
oefe
eningen.
e.

Studielastt van de op
pleiding en van elk van de daarvvan deel uittmakende
onderwijs eenheden

De sstudielast van
v de onde
erwijseenhe
eden is aang
gegeven on
nder a.

f.

Nadere re gels betrefffende het B
Bindend Sttudie Adviees

De o
opleiding sttelt geen aa
anvullende e
eisen op he
et bindend studie
s
adviees.

g.

Studielastt masteropleiding

Niett van toepassing
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h.

Volgtijdel ijkheid van
n de tentam
mens

De vvolgtijdelijkh
heid van ten
ntamens in verband met voorkenn
nis zijn verm
meld onder a.

i.

Vorm van de opleidin
ng

De o
opleiding iss een voltijds opleiding..

j.

Volgorde en tijdvakkken van tenntamens en
n examens

De ttentamenpe
erioden staa
an aangege
even op de roosters. De examenss kennen ge
een
specifieke perio
ode.

l.

Vorm beoo
ordeling en tentamenss

De ttentamenvo
orm van de onderwijse
eenheden is
s vermeld on
nder a. Daaarbij worden
n de
volg
gende afkorrtingen gebrruikt:
S

schriftelijke
e toets,

M mondelinge
e toets,
O

een of mee
er opdrachte
en: er moett voor de toetsing werk
k (uitgewerkkte opgaven
n,
een verslag
g, een essa
ay, andere d
documenten
n) worden in
ngeleverd ddat door de
examinator buiten aan
nwezigheid van de stud
dent kan wo
orden nageekeken en
beoordeeld
d,

P

praktische opdracht: er
e moet doo
or de studen
nt een produ
uct worden gemaakt en
veerd kan w
worden en dat
d vervolgens beoordeeeld kan
ingeleverd dat geactiv
worden op gedrag en//of functie e
en/of bruikbaarheid (bijvoorbeeld eeen werken
nd
programma
a, of een ad
dequaat pro
ototype),

Pj

project: de
e student moet deelnem
men aan ee
en aantal ac
ctiviteiten inn
groepsverb
band, zowel zijn individ
duele bijdrage aan de activiteiten
a
aals de
producten (verslag, prresentatie, p
programma
a) die door de
d groep woorden
d worden be
eoordeeld,
opgeleverd

e: de studen
nt moet een
n voordracht houden vo
oor de exam
minator en een
e
Pr presentatie
groep bela
angstellende
en, meestall medestude
enten.
es wordt de aard van de
e tentamine
ering gekara
akteriseerd,, zonder dat
Mett deze code
daa
armee de prrecieze rege
els voor de tentamineriing vast te leggen.

s. Toelatings eisen voorr tentamenss en praktissche oefen
ningen
De ttoelatingseiisen zijn vermeld onde
er a.

t. Verplichtin
ng deelnam
me aan prakktische oef ening als onderdeel
o
vvan een
tentamen
De vverplichting
g tot deelnam
me aan een
n praktische
e oefening als
a onderdeeel van een
tenttamen, blijktt uit de kolo
om “tentami nering” in de
d tabellen onder
o
a.
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DE EL 2

SP
PECIFIEK
KE KENME
ERKEN VAN
V
DE OPLEIDING
G

a. Taal van d e opleiding
g
Hett onderwijss wordt in het
h Nederla
ands gege
even. De te
entamens w
worden in het
Ned
derlands a fgenomen.

b. De onderw
wijseenhedeen waaruit de studentt een keuzee kan makeen
De keuzevakke
en voor stud
denten die vvóór 1 september 2013
3 met de stuudie zijn
gonnen, staa
an aangege
even in de ta
beg
abellen 3, 4 en 5.
Voo
or de invullin
ng van Mino
or in Tabel 5 uit sectie a. kiest de student eenn vakkenpa
akket
volg
gens de reg
gels voor minorkeuze vvan de inste
elling, zo nod
dig met toesstemming van
v
de e
examencom
mmissie.
De o
omvang van dat pakke
et kan in stu
udielast variiëren tussen
n 20 en 30 EC. Kiest de
d
stud
dent een miinor met een omvang vvan meer da
an 20 EC, dan
d wordenn er maxima
aal
20 E
EC in het ba
achelorprog
gramma opg
genomen. Uitzondering
U
g hierop is dde minor “le
eren
lesg
geven”. Wan
nneer deze in het kade
er van de Educatieve Bachelor
B
geedaan wordtt,
worrden de 30 EC
E van de minor
m
volled
dig in het ba
achelorprog
gramma opggenomen.

c. Studieplan
De student die
e vóór 1 se
eptember 2
2013 gestarrt is met de
e studie, iss verplicht voor
aan
nvang van een seme
ester een sstudieplan in te dien
nen voor hhet betreffe
ende
sem
mester. De procedure rond
r
het ind
dienen van een studie
eplan is besschreven op
p de
ond
derwijssite.

d. Inschrijving
g voor toetseen
Op de onderwijjssite van de
d opleiding
g staan de re
egels ten aa
anzien van het inschrijven
voor toetsen.

e. Modeltoetsvvragen
De o
opleiding zo
orgt ervoor dat voor elkke toets info
ormatie bes
schikbaar iss over het
nive
eau, de stru
uctuur en de
e normering
g van de toe
ets, bijvoorb
beeld door hhet beschikb
baar
stellen van norrmeringssch
hema's, een
n modeltoetts, een repre
esentatievee oude toets
s, of
een
n verzamelin
ng represen
ntatieve voo
orbeeldopga
aven.

f. De doorstrroommaster
De a
aangeweze
en masterop
pleiding die aansluit op
p de bachelo
oropleiding,, is:
App
plied Mathem
matics aan de UT (CR
ROHO-numm
mer: 60348)).

g. Uitvoering P-in-2-regel
Een
n student die
e vóór 1 september 20
013 aan de studie is be
egonnen en die twee ja
aar
na e
eerste insch
hrijving niet alle B1-vakkken heeft afgerond,
a
he
eeft toestem
mming van de
examencommissie nodig om
o vakken van het B2- en B3-pro
ogramma aff te ronden.
De sstudent dient uiterlijk 2 weken vóó
ór de start van
v zijn 3e studiejaar
s
eeen studiepla
an
pluss motivatieb
brief in bij de
e examenco
ommissie en
e bespreek
kt deze voorraf met de
stud
dieadviseur. De exame
encommissi e beslist of de student het ingedieende studieplan
mag
g uitvoeren..
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h. Registratie resultaten

i.

‐

Het resultaat “vrijsttelling” krijg
gt bij ‘toetsen’ de vaste waarde VR
R en telt als
een 6 mee
m in de weging.
w
Bij ‘m
modules’ wo
ordt een vrijjstelling ookk geregistre
eerd
met een
n VR, maarr dan (nog) zzonder ond
derliggende numerieke waarde.

‐

De stud
dent heeft de keuze om
m een vrijste
elling aan te
e vragen meet als
consequentie dat deze
d
als 6 m
meetelt in de weging, of
o mee te dooen met de
toets.

‐

De alfanumerieke resultaten vvoldaan (V)) en niet voldaan (NVD
D) kennen ge
een
numerie
eke waarde
es.

‐

Het hoo
ogste cijfer telt,
t
ook op toetsniveau.

Regels betrreffende BSA
- De opleid
ding maakt volledig geb
bruik van de
e BSA-mod
dule binnen Osiris.
- De BSA-A
Adviezen worden
w
gege
even op bas
sis van mod
duleresultatten. Na afloop
van mo
odule 1 kan een positie
ef, een nega
atief of een neutraal
n
ad vies gegeve
en
worden.
g
de adviesmo
omenten zijn het tussentijdse- en het eindadv
vies.
- Officieel gehanteerd
- De officië
ële adviezen
n worden affgegeven do
oor de exam
mencommisssies.
- De adviesbrieven wo
orden op ba
asis van de romp-OER
R en deze beesluiten
ontworp
pen.
- De BSA-a
adviesbriev
ven worden digitaal verrstuurd.
- De onderrtekening va
an de advie
esbrieven ge
ebeurt automatisch en digitaal.
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DE EL 3

OV
VERGANG
GSREGE LINGEN

1. Regeling met
m betrekkin
ng tot geldig
gheidsduur van tentam
mens
A
Aanleiding
g: wijziging ten
t opzichte
e van de sittuatie voor generaties
g
ggestart vóór 1
sseptember 2009.
G
dsduur: dez
ze overgang
gsregeling geldt
g
tot 1 september
s
22015
Geldigheid
Inhoud van
n de regelin
ng:
Bij het vastsstellen van de termijn vvan 6 jaar uit
u artikel 4.8
8 lid 1, worddt 1 septem
mber
2
2009 gehan
nteerd als uniforme
u
sta
artdatum voor alle resultaten die vvoorafgaand
d
a
aan die dattum behaald
d zijn. Dus rresultaten behaald
b
voo
or 1 septem
mber 2009 ziijn
g
geldig tot 1 septemberr 2015 (beho
oudens de tweede zin van de beppaling van
a
artikel 4.8 liid 1.)
2. Regeling met
m betrekkin
ng tot hoogsste of laatstt behaalde resultaat
A
Aanleiding
g: wijziging ten
t opzichte
e van de be
estaande sittuatie voor ggeneraties
g
gestart vóór 1 septemb
ber 2009.
G
dsduur: dez
ze overgang
gsregeling geldt
g
tot 1 september
s
22015
Geldigheid
Inhoud van
n de regelin
ng:
Bij het toep
passen van de bepaling
g van artike
el 4.1 lid 8 worden
w
alle
ttentamenpo
ogingen voo
or een onde
erwijseenhe
eid die zijn ondernomen
o
n vóór 1
sseptember 2009 besch
houwd als h
het eenmaa
al afleggen van
v een tenntamen in die
o
onderwijsee
enheid, mett als resulta
aat het resultaat dat gold op 31 auugustus 200
08.
Een studen
nt die voor 1 septembe r 2009 al ee
en resultaatt voor een
o
onderwijsee
enheid heefft behaald, kan na 1 se
eptember 20
009 dat res ultaat laten
ttellen als biij een volgende poging
g een lager resultaat be
ehaald worddt. Hij kan
e
echter niet met terugw
werkende kra
acht een be
eroep doen op een eerrder behaald
d
hoger resulltaat.
3. Regeling met
m betrekkin
ng tot de prrogramma’s
s van studen
nten van dee generaties
s
2
2008, 2009
9 en 2010.
Aanleiding
g: Vanaf het studiejaarr 2011-2012
2 is de opleiding TW beegonnen me
et
het gefasee
erd invoeren van een n
nieuw curric
culum. Studenten die dde opleiding
g
eerder begonnen zijn, behouden het recht hu
un eerder behaalde
b
ressultaten me
ee te
laten tellen voor het be
ehalen van het diploma
a.
Geldigheid
dsduur: De
eze overgan
ngsregeling geldt tot 1 september
s
2016
Inhoud van
n de regeling:




Een stu
udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
septem
mber 2011 en het vak C
Calculus I (2
201000174) met een vooldoende he
eeft
afgeron
nd, kan dit vak
v opneme
en in zijn pro
opedeuseprrogramma een is daarm
mee
vrijgesteld van het vak Calcul us (201100
0103).
udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
Een stu
septem
mber 2011 en het vak C
Calculus II (2
201000178) met een vvoldoende heeft
h
afgeron
nd, kan dit vak
v opneme
en in zijn pro
opedeuseprrogramma een is daarm
mee
vrijgesteld van het vak Vectorrcalculus (201100104)..



udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
Een stu
septem
mber 2011 en het vak C
Calculus II (2
201000178) en het vakk Analyse I
(191521351) met een
e voldoen
nde heeft affgerond, kan deze vakkken opnemen
in zijn propedeuse
p
programma
a en is daarrmee vrijges
steld van dee vakken
Vectorccalculus (20
01100104) e
en Analyse I (201100102).



Een stu
udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
septem
mber 2011 en het vak A
Analyse I (19
91521351) met een vooldoende he
eeft
afgeron
nd en het va
ak Calculus II (2010001
178) niet he
eeft afgeronnd, kan het vak
v
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Calculu
us II (201000178) alsno
og afronden
n door het vak Vectorcaalculus af te
e
ronden inclusief ee
en aanvullin
ng van 1 EC
C. De student valt hierm
mee onder de
d
regeling
g bij het vorrige punt.


Een stu
udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
n Lineaire Algebra
septem
mber 2011 en de vakken
A
(191521210) een òf
Dynamische Mode
elleren en S
Simulatie òf Basismode
ellen in de Innformatica met
m
een voldoende hee
eft afgerond
d, kan deze
e vakken opnemen in z ijn
propede
euseprogra
amma en is daarmee vrrijgesteld va
an de vakkeen Lineaire
Structuren I (20110
00100) en L
Lineaire Strructuren II (2
201100101 ).



udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
Een stu
septem
mber 2011 en het vak L ineaire Alge
ebra (19152
21210) afgeerond heeft
maar ge
een van de vakken Dyynamische Modelleren
M
en Simulatiie òf
Basism
modellen in de
d Informatiica afgerond heeft, ron
nd één van dde twee
laatstge
enoemde va
akken alsno
og af. De student valt hiermee
h
ondder de regeling
bij het vorige
v
punt.



Een stu
udent die de
e opleiding iis begonnen
n ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
september 2011 en het vak Liineaire Alge
ebra (19152
21210) nog niet heeft
afgeron
nd, stelt in overleg
o
met de bachelo
orcoördinato
or een progrramma op, dat
wordt voorgelegd aan
a de exam
mencommis
ssie.



udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
Een stu
septem
mber 2011 en een prope
edeusediplo
oma bezit met
m daarin hhet vak Line
eaire
Algebra
a (19152121
10), neemt de vakken Lineaire An
nalyse (1915511240) en
Signale
en en Transformaties (1
191560810) op in zijn B2-vakkenppakket en is
s
daarme
ee vrijgesteld van het kkeuzevak in blok 2B en Signalen een
Transfo
ormaties (20
01100109).



Een stu
udent die de
e opleiding iis begonnen
n ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
september 2011 en een prope
edeusediplo
oma bezit met
m daarin hhet vak Line
eaire
Algebra
a (19152121
10) en op 1 septemberr 2013 het vak
v Lineairee Analyse
(191511
1240) nog niet
n behaald
d heeft, stellt in overleg met de
aan de
bachelo
orcoördinato
or een prog
gramma op, dat wordt voorgelegd
v
examen
ncommissie
e.



Een stu
udent die de
e opleiding iis begonnen ná 31 aug
gustus 20088 en vóór 1
septem
mber 2011 en een prope
edeusediplo
oma bezit met
m daarin hhet vak Line
eaire
Algebra
a (19152121
10) en op 1 septemberr 2013 het vak
v Signale n en
Transfo
ormaties (19
91560810) n
nog niet behaald heeft, stelt in oveerleg met de
aan de
bachelo
orcoördinato
or een prog
gramma op, dat wordt voorgelegd
v
examen
ncommissie
e.

m betrekkin
ng tot de prrogramma’s
s van studen
nten van dee generaties
s
4. Regeling met
2
2009 en ee
erder.
Aanleiding: Vanaf he
et studiejaa r 2012-2013
3 heeft de opleiding
o
TW
W een van de
d
keuzevakkken in het derde studiej
ejaar gewijziigd. Studenten die de oopleiding
eerder beg
gonnen zijn, behouden
n het recht hun
h eerder behaalde
b
reesultaten mee
te laten telllen voor he
et behalen vvan het diplo
oma.
Geldigheidsduur: De
eze overgan
ngsregeling
g geldt tot 1 septemberr 2017
Inhoud va
an de regeling: Een sttudent die de
d opleiding is begonneen vóór 1
septemberr 2010 en het vak Rand
dom Signals and Syste
ems (1915771080) met een
voldoende
e heeft afgerrond, kan d it vak opnemen in zijn bachelorpro
rogramma en
e is
daarmee vrijgesteld
v
van
v een keu
uze tussen de
d vakken Optimal
O
Conntrol
(19156162
20) en Rand
dom Signalss and Filtering (201200
0135).
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5. Regeling met
m betrekkin
ng tot de exxamens van
n studenten van de genneraties 201
12
e
en eerder.
Aanleiding: Vanaf he
et studiejaa r 2013-2014
4 kent de UT
U het propeedeuseexamen niiet meer.
Geldigheidsduur: De
eze overgan
ngsregeling
g geldt tot 1 septemberr 2014.
Inhoud va
an de regeling: Aan de
e student die de opleid
ding is begoonnen vóór 1
septemberr 2013 en in
n het studiejjaar 2013-2
2014 zijn laa
atste B1-vakk afrond, wo
ordt
een propedeusediplom
ma uitgerei kt.

6. O
OVERGANG
GSREGELINGEN TW IN VERBAND MET
M TOM VO
OOR STUDEENTEN IN HET
O
OUDE CURR
RICULUM
HER
RKANSINGEN
N VAN VAKKE
EN UIT HET E
EERSTE JAAR IN 2013-2014
oor het laattst gegeven. In 2013-2 014 kunnen
Dezze vakken werden
w
in 20
012-2013 vo
n de
vakken worden
n herkanst in het kwart iel waarin ze
z in 2012-2
2013 geproggrammeerd
k
daarop, met uittzondering van
v de vakk
ken Inleidinng Wiskundiige
warren en het kwartiel
Eco
onomie en Dynamica.
D
Vakken
V
uit h
het vierde kwartiel
k
kunnen aan heet eind van dat
d
kwa
artiel herkan
nst worden alsmede in Week 30 van
v 2014. Te
er voorbereeiding van de
d
herkkansingen worden
w
er wekelijks
w
in de avondurren generieke, dat wil zzeggen alle
e
vakken van hett onderhavige kwartiel betreffende
e, LbnL (Last but not LLeast) colleg
ges
er begeleidin
ng vraagstu
ukken gemaaakt kunnen
n
verzzorgd. Dit zijn colleges waar onde
worrden, stukjes theorie toegelicht wo
orden en oe
efententame
ens worden behandeld.
HER
RKANSINGEN
N VAN VAKKE
EN UIT HET TTWEEDE JAA
AR IN 2014-20015
Dezze vakken worden
w
in 20
013-2014 vo
oor het laattst gegeven. In 2014-2 015 kunnen
n de
vakken worden
n herkanst in het kwart iel waarin ze
z in 2013-2
2014 geproggrammeerd zijn
en h
het kwartiel daarop. Va
akken uit he
et vierde kw
wartiel kunne
en aan het eeind van da
at
kwa
artiel herkan
nst worden alsmede in Week 30 van
v 2015. Te
er voorbereeiding van de
d
herkkansingen worden
w
er wekelijks
w
in de avondurren generieke, dat wil zzeggen alle
e
vakken van hett onderhavige kwartiel betreffende
e, LbnL (Last but not LLeast) colleg
ges
er begeleidin
ng vraagstu
ukken gemaaakt kunnen
n
verzzorgd. Dit zijn colleges waar onde
worrden, stukjes theorie toegelicht wo
orden en oe
efententame
ens worden behandeld.
HER
RKANSINGEN
N VAN VAKKE
EN UIT HET D
DERDE JAAR
R IN 2015-2016
Dezze vakken worden
w
in 20
014-2015 vo
oor het laattst gegeven. In 2015-2 016 kunnen
n de
vakken worden
n herkanst in het kwart iel waarin ze
z in 2014-2
2015 geproggrammeerd zijn
en h
het kwartiel daarop. Va
akken uit he
et vierde kw
wartiel kunne
en aan het eeind van da
at
kwa
artiel herkan
nst worden alsmede in Week 30 van
v 2016. Te
er voorbereeiding van de
d
herkkansingen worden
w
er wekelijks
w
in de avondurren generieke, dat wil zzeggen alle
e
vakken van hett onderhavige kwartiel betreffende
e, LbnL (Last but not LLeast) colleg
ges
er begeleidin
ng vraagstu
ukken gemaaakt kunnen
n
verzzorgd. Dit zijn colleges waar onde
worrden, stukjes theorie toegelicht wo
orden en oe
efententame
ens worden behandeld.
DE B
BACHELORO
OPDRACHT IN
N 2015-2016
Voo
or de studen
nten oude stijl
s kan de b
bacheloropd
dracht in he
et tweede seemester van
n
2016 voor het laatst
l
gedaa
an worden.
S ER GEEN HE
ERKANSINGS
SMOGELIJKH
HEDEN MEER
R ZIJN
ALS
denten oude stijl die no
og vakken m
moeten doe
en waarvoor géén herkkansingen meer
m
Stud
worrden georga
aniseerd die
enen zich zo
odra dit een
n feit is te melden
m
bij dee
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dieadviseur. Voor de va
akken die n
nog open sta
aan en waa
arvoor géénn herkansing
g
stud
mee
er geboden wordt, zulle
en equivale
enten aange
eboden worden. Deze eequivalente
en
zulle
en onderwijjseenheden
n (=moduless) uit het ve
ernieuwde curriculum zzijn en zullen
n ter
goe
edkeuring aa
an de exam
mencommisssie moeten worden voo
orgelegd.
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