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Inschrijvingsregeling 2011 - 2012

Geacht college,
De universiteitsraad heeft de adviesvraag over de inschrijvingsregeling 2011 – 2012 ontvangen.
Deze inschrijvingsregeling is een terugkerende regeling en kent dit jaar ook een aantal wijzigen
waar de UR een advies over uit zal brengen. De universiteitsraad had een aantal vragen over
de beperking van instroommomenten en de doorstroom van eigen studenten naar de
masteropleidingen. Deze vragen zijn naar tevredenheid voor de overlegvergadering
beantwoord.
Conceptadvies:
De Universiteitsraad
gezien:
- Inschrijvingsregeling 2011 – 2012 (UR 11-153)
- Toelichtende brief UR 11-218
- Protocol ludicium Abeundi (ontvangen d.d. 16 juni)
gehoord:
- De toelichting in de commissie OOS;
- De beraadslagingen;
overwegende dat:
1. Het ludicium Abeundi op dit moment alleen van toepassing is op de opleiding
Technische Geneeskunde
2. Het protocol voor het ludicium Abeundi gericht is op het medische karakter van de
opleiding Technische Geneeskunde en niet direct toepasbaar is op de andere (niet
medische) opleidingen van de UT.
3. Met de voorgestelde regeling aankomend bachelor studenten zich niet na 1 september
kunnen inschrijven en de UT hierdoor studenten mis zal lopen.
4. Pre-masterstudenten zich aanmelden als masterstudenten, maar geregistreerd worden
als bachelor studenten en zich daarom twee keer per jaar kunnen aanmelden.
5. Bachelorstudenten, indien zij voldoen aan de eisen van de masteropleiding, in de
maand volgend op het bachelordiploma zich in kunnen schrijven voor de master.
gehoord de toezegging dat:
1. In de inschrijvingsregeling expliciet wordt vermeld dat artikel 7.4 expliciet voor TG
studenten geldt;

besluit:
Positief te adviseren over de inschrijvingsregeling 2011 - 2012

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad
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