Uitvoeringsschema Major-minororganisatie

Aandachtsgebied
Nieuwe minors

Minorvoorlichting

Regeling / werkwijze
Toelaten van
nieuwe minors
(vaste criteria)
Minorvoorlichtingsmarkt

Univ. Commissie
Onderwijs (UCO)
Toetsing van
nieuwe minors aan
standaardcriteria

Minorwebsites

Minorbrochures
Minor
AanmeldSysteem
Twente (MAST)
Algemene
toelatingseis
("80 EC-eis")
Inschrijving en
toelating
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Validatie- / Accre- Centr. coördinator Bachelor-examenditatiecommissie
Major-minor
commissies
Organisatorische
begeleiding nieuwe
minors
Helpdesk voor
Organisatie van het
individuele vragen evenement
Beheer centrale
site, controle
decentrale sites
Redactie algemene
brochure, controle
minorbrochures
Organisatorische
begeleiding, aansturen COMPAS

Organisatorische
aansturing en
coördinatie
Organisatorische
aansturing en
coördinatie

Minorspecifieke
inhoudelijke
ingangseisen

Contactpersoon bij
vragen

Individuele minors

Kwaliteitsborging

Uitspraak over
validatie-advies
van de VAC

Eénmalige standaard procedure bij
nieuwe minors

Minorevaluatie

Minoraccreditatie

Verroostering

Major-minor-combisjabloon

Certificering

Certificering

Contactpersonen
individ. minors

Minorcoördinator,
minorteams
Toelichting geven
eigen plannen aan
de hand van criteria
Invulling geheel
naar eigen keuze

Invulling geheel
naar eigen keuze

Uitspraak over
Standaard
accreditatie-advies procedure bij
van de VAC
bestaande minors
Advies over de
jaarcirkel (niet
alleen voor minors)

Jaarlijkse revisie +
toelating tot nieuwe
minors vaststellen
Opstellen
(eventuele) eisen
naar eigen inzicht
Beoordelen van
ingediende
voorstellen

Student & Ond.
Service Centrum

Invulling geheel
naar eigen keuze

Dispensatieinstantie

Minortoelatingsmatrix

Minorvalidatie

Bachelor-opleidingsdirecteuren

Organisatorische
begeleiding van de
student

Koppeling minorstudent maken +
bevestigingsmailtje
Alleen bij 54-79 EC
op het moment van
inschrijving
Controle (alleen bij
geclausuleerde
toelating)
Comtrole (alleen bij
minors waarbij van
toepassing)
Handmatig invoeren van goedgekeurde pakketen

Ambtelijk secretaris
van de VAC

Standaardvragenlijst invullen

Standaardevaluatie
via Quaestio
aanbieden

Geheel naar eigen
inzicht

Ambtelijk secretaris
van de VAC

Standaardvragenlijst invullen

Voorraadbeheer
blanco exemplaren

Verroostering B.3.1
binnen Mmcrandvoorwaarden
Geslaagde minor- Op verzoek van de
studenten opgeven student uitreiken

Overzicht van taken, functies en verantwoordelijkheden in de Major-minororganisatie van de Universiteit Twente.

