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Conform afspraak treft u hieronder e n overzicht aan van de belangrijkste afspraken van de UT
met de SWOT inzake TSM:

.

.

Er wordt een nieuwe stichtinq STSM opgericht waarin de SWOT en TSM worden
~.;~
ondergebracht.
!
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Op voordracht van de UT zal leen lid van het CvB van de UT zitting riemen in de RvT
van STSM. Als eerste persoqn zal dat Ir. K.J. van Ast zijn. Hij bezet ,deze zetel in de RvT
zonder last of ruggespraak rTiet het CvB van de UT.
De aandelen van TSM Business School worden overgedragen aan (je nieuwe stichting.
De UT verstrekt aan TSM BV een achtergestelde lening van 1 miljoen euro.
De UT staat garant voor de betaling van de huur van de ruimte gehulurd door TDG voor
de kalenderjaren 2006, 2007 en 2008. STSM heeft de intentie om zich uiteindelijk op de
campus van de UT te vestig~n.
TSM BV blijft gebruik maken ~an het huidige logo, beeldmerken en huisstijl, zoals op dit
moment wordt gebruikt in de externe communicatie.
STSM kan indien gewenst gebruik maken van UT-faciliteiten als pos;t, internet, ITinfrastructuur, website, Teletop en bibliotheek voor de studenten tegen een nader te
bepalen korting op de normale tarieven.

De UT spreekt de intentie uit om STSM te beschouwen als preferred supplier op het gebied van
post initieel management onderwijs. STSM kan naar eigen inzicht personeel van de UT
benaderen om bijv. zitting te nemen in de Board of Examiners. De UT zal hiE~rvoorgeen
hindernissen opwerpen. STSM draag~ haar eigen verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van)
programma's. STSM zal programma's zelf extern laten accrediteren. Voor MIBA studenten die
voor 1 januari 2006 bij TSM zijn gest~rt worden de diploma's nog getekend door de decaan van
.Dit is een overgang~situatie. In de toekomst worden de diploma's getekend
van STSM.
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