Laatst gewijzigd 17 augustus 2009

Overgangsregeling ST 2009/2010
De overgangsregeling is vastgesteld door de examencommissie CT op 26 augustus 2009.
De geldigheidduur is t/m 31 augustus 2010

Toelichting
• Deze regeling bevat de overgangsregeling vanwege de wijzigingen in het bachelorcurriculum in het
studiejaar 2009/2010.
• Het betreft wijzigingen in het B1- en B3-programma. De overgangsregeling geldt daarmee voor alle
bachelorcohorten1 t/m 2008/2009.
• Door curriculumwijzigingen kan het zijn dat vakken niet meer gegeven worden. Volgens art. 9.2 van de
Onderwijs en ExamenRegeling (OER) komt er dan een overgangsregeling.
• De wijzigingen voor het studiejaar 2009/2010 worden in de volgende paragraaf beschreven.
• De overgangsregels zijn vastgelegd in de tabel aan het einde van deze regeling. Per vak is daar vermeld
de datum van de wijziging, voor welke cohorten het geldt, de aard van de wijziging2, en voor zover van
toepassing bij elke wijziging de specifieke regeling3.

Wijzigingen 2009/2010
• P-programma
Met ingang van 2009/2010 zijn de volgende veranderingen aangebracht:
• Structuur en Reactiviteit (130004) gaat van kw. 3 naar kw. 2, Inleiding Materialen (130008),
voorheen Project Materialen gaat van kw. 4 naar kw. 3 en Procestechnologie (137514) gaat van kw.
2 naar kw. 4. Met deze driehoeksruil heeft nu elk kwartiel een project en zitten de twee
‘struikelvakken’ S&R en Calculus II niet meer in hetzelfde kwartiel.
• De naam van het vak Project Materialen (130007) wordt vervangen door Inleiding Materialen
(130008). Inhoudelijk zijn er geen (wezenlijke) veranderingen. Docent is Andre ten Elshof.
• B3-programma
Met ingang van 2009/2010 zijn de volgende veranderingen in het rooster aangebracht:
• Basiscursus Materialen (135537) van Bernard Boukamp wordt vervangen door Voortgezette
Materiaalkunde (135540) van Andre ten Elshof en GertJan Koster. De inhoud van dit vak is
gewijzigd om een duidelijker materialen lijn te krijgen van Inleiding Materialen, Voortgezette
Materialen naar CTAM/CTOM.

Overgangsregels
Code Vaknaam

EC

130007 Project Materialen

5

135537 Basiscursus
Materialen

5

Wijziging Geldt voor
per
cohort(en)
1-9-2009 2008/2009
en later
1-9-2009 2006/2007
en later

Wijziging

Regeling

Vak wordt vervangen door
inleiding Materialen (130008)
Vak wordt vervangen door
Voortgezette Materiaalkunde
(135540)

Vakken zijn uitwisselbaar
Studenten die het vak
Basiscursus Materialen al
hebben gevolgd kunnen het
afronden in overleg met de
docent Bernard Boukamp.
Vakken zijn uitwisselbaar.

Problemen?
Studenten die ondanks deze overgangsregeling problemen hebben met hun studieplanning, worden
verzocht contact op te nemen met hun mentor of de studieadviseur, M. Stehouwer (Horsttoren 707) of de
opleidingscoordinator dr.ir. A.G.J. van der Ham (Horsttoren 613, tel. 2619).
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Cohort 2008/2009: alle studenten die in 2008/2009 met de bachelor-opleiding zijn begonnen.
Dit kan bv. zijn: verandering van het aantal EC van een vak, vervangen van het ene vak door een ander vak, geheel vervallen van
een vak.
Bv. bij een vak dat niet meer gegeven wordt, de mogelijkheden die er zijn om het betreffende vak alsnog af te ronden.

