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Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen in het promotiereglement tussen de versies “vastgesteld op 22 november 2005, gewijzigd 10
maart 2011” en “vastgesteld op 13 juni 2013”.
Let wel: Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden en het
dient altijd in samenhang het gehele promotie reglement gelezen te worden.

Eisen aan promovendus en promotor
• Artikel 5.1 werkt de eerder gebruikte term “familierechtelijke band”
explicieter uit, en geeft duidelijker aan welke familiale verbanden er
niet mogen zijn tussen promovendus en promotor. Artikel 13 voert
een soortgelijke wijziging door ten aanzien van de beoordelingscommissie.
• Artikel 10 speciﬁceert de plichten van de promotor t.a.v. het toezien
op de “netheid” van het onderzoek.

Inhoud proefschrift
• Artikel 8 is uitgebreid en geeft een helderder overzicht van de eisen
die gesteld worden aan het onderzoek.
• Artikel 17.3 gaat over de inhoud van een proefschrift op basis van
artikelen. Als je co-auteurs hebt, dan moet je kunnen aanwijzen dat
je echt individueel iets hebt bijgedragen aan de publicatie.
• Artikel 18.7 is nieuw en stelt dat je geen reclame mag maken in een
proefschrift.

Beoordelingscommissie
• Artikel 14.1 geeft dat het aantal leden van de beoordelingscommissie
nu vijf moet zijn. Voorheen was dit vier of vijf. Ook moet er een nietUU lid zijn van deze commissie.
• Artikel 15.2 is gewijzigd. Als uit de stemmingsprocedure van de beoordelingscommissie blijkt dat het merendeel van deze commissie tegen
zal gaan stemmen, dan moet alvorens er gestemd wordt, de decaan
geraadpleegd worden.
• Artikel 15.3 stelt nu dat een negatief stemmend lid van de beoordelingscommissie niet op deze grond verwijderd mag worden uit deze
commissie.

Predicaat cum laude
• Artikel 16.1 is verhelderd door te stellen dat een proefschrift in de top
3-5% moet zitten voor het predicaat cum laude.
• Artikel 24.3 geeft een verandering in de stemmingsprocedure van de
beoordelingscommissie voor het predicaat cum laude. Hierbij is veranderd dat bij het staken van de stemmen geen predicaat wordt uitgereikt.

