WB overgangsregeling studiejaar 2015-2016
versie augustus 2015
M.i.v. het studiejaar 2015-2016 vinden aanpassingen plaats in het studieprogramma van de BSc-opleiding
WB en in de zak/slaagregeling. Dit document beschrijft de overgangsregeling die hierbij van kracht is.
Studenten met examenprogramma BSc WB 2014
M.i.v. 2015-2016 zijn de regels van cohort 2015 van toepassing op studenten met examenprogramma
2014-2015 m.u.v. de compensatieregeling. Zie voor een overzicht van de regels
http://www.utwente.nl/wb/onderwijs/regelingen_procedures/.
De compensatieregeling blijft voor studenten met examenprogramma 2014 voor module 1-4 gelijk aan de
oude regeling, voor module 5 en later geldt de nieuwe regeling.
Studenten met examenprogramma BSc WB 2013
Voor studenten met examenprogramma 2013 geldt dat zij hun examenprogramma behouden en de
zak/slaagregeling van 2013-2014 van toepassing is. De volgende overgangsregeling is van toepassing in
het studiejaar 2015-2016:






Het toetsrooster van het studiejaar 2015-2016 is van toepassing op alle examenprogramma’s
De compensatieregeling van examenprogramma 2013-2014 blijft in 2015-2016 van toepassing op
module 1-8.
Wanneer de student per 1 september 2015 de eerste 4 modules niet heeft afgerond, worden in
overleg met de studieadviseur individuele afspraken gemaakt over het afronden van de resterende
onderdelen/modules. Deze afspraken worden vastgelegd in een email waarvan een kopie wordt
opgenomen in het dossier van de student.
Voor module 5-8 geldt het volgende:

Nieuwe module 5 (201500122) (= Module 7 Dynamische systemen (201400150) examenprogramma
2013-2014)
 Module volledig overdoen als Project in 2014-2015 niet is afgerond met voldoende resultaat (> =6,0)
tenzij alleen practica openstaan.
 Module volledig overdoen wanneer met toets(en) van meer dan één (1) van de onderdelen
Ontwerpen, Systeemanalyse, Dynamica 1 de module met voldoende resultaat kan worden
afgesloten.
 Onderdeel overdoen wanneer met toets(en) van maximaal één (1) van de onderdelen Ontwerpen,
Systeemanalyse, Dynamica 1 de module met voldoende resultaat kan worden afgesloten.
 Als Math D2 overgedaan moet worden (Fluid Mechanics & Heat Transfer (201400148)), dan moet dit
in kwartiel 1
Nieuwe module 6 (201500198) (= Module 6 (201400149) examenprogramma 2013-2014)
 Module volledig overdoen als Project in 2014-2015 niet is afgerond met voldoende resultaat (> =6,0)
 Module volledig overdoen wanneer met toets(en) van meer dan één ( 1) van de onderdelen VEK, ET,
OTM de module met voldoende resultaat kan worden afgesloten.
 Onderdeel/onderdelen overdoen wanneer MathC2 in 2014-2015 < 5,5 en/of wanneer met toets(en)
van maximaal één (1) van de onderdelen VEK, ET, OTM de module met voldoende resultaat kan
worden afgesloten.
 Er wordt in 2015-2016 geen onderwijs ter voorbereiding van het onderdeel MathC2 aangeboden.
Studenten moeten het onderdeel in zelfstudie voorbereiden.

Nieuwe module 7 (201500321) (=Module 5 (201400148) examenprogramma 2013-2014)
 Module volledig overdoen als Project in 2014-2015 niet is afgerond met voldoende resultaat (> =6,0).
Resultaat MathD2 mag blijven staan indien >= 5,5
 Onderdeel/onderdelen overdoen wanneer Project in 2014-2015 is afgerond met voldoende resultaat
(>= 6,0). Resultaten MathD2, FM, HT mogen blijven staan wanneer deze in 2014-2015 zijn afgerond
met resultaat >= 4,5.
 Colleges en toets MathD2 worden in 2015-2016 aangeboden in module 5 (kwartiel 1)
Nieuwe module 8 (201500322)(=Module 8 (201400151) examenprogramma 2013-2014)
 Onderdeel/onderdelen overdoen wanneer module in 2014-2015 niet is afgerond met voldoende
resultaat. Resultaten MK3, S&R en Dynamica 2 mogen blijven staan wanneer deze in 2014-2015 zijn
afgerond met resultaat >= 4,5. Resultaat Project mag blijven staan wanneer dit in 2014-2015 is
afgerond met voldoende resultaat (>= 6,0).
 Er wordt in het studiejaar 2015-2016 geen onderwijs ter voorbereiding van het onderdeel MK3
aangeboden. Studenten moeten het onderdeel in zelfstudie voorbereiden of gebruik maken van de
colleges van het onderdeel Materiaalkunde van module 3. Practica kunnen alleen worden gedaan bij
het onderdeel Materiaalkunde van module 3 en worden niet in kwartiel 4 aangeboden.
Module 11 voor generatie 2013-2014
 Module 11 mag worden opgesplitst over maximaal 2 collegejaren.
 Het onderdeel Academic Research & Skills uit module 11 + 12 kan worden afgesloten met de toetsen
van het vak Academic Research Skills dat voor pre master studenten ME en SET in het 1e kwartiel
wordt aangeboden aangevuld met reflectieopdrachten (zelfstudie).
M.i.v. 2016-2017 zijn de regels van cohort 2015 van toepassing op studenten met examenprogramma
2013-2014. Zie voor een overzicht van de regels
http://www.utwente.nl/wb/onderwijs/regelingen_procedures/.
Voor eventuele uitzondering op de regel moet de studenten beargumenteerd verzoek bij de
examencommissie indienen. Voor eventuele vragen kan de student terecht bij de studieadviseurs van WB,
Annet de Kiewit of Jolanthe Schretlen.

