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Overgangsregeling en wijzigingen promotiereglement

Overgangsregeling
Het Promotiereglement 2014 van de Universiteit van Amsterdam treedt in werking op 1 oktober
2014, onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen Promotiereglement 2010. Deze
overgangsregeling bepaalt welke promovendi onder het oude of nieuwe reglement vallen.
Oud reglement
Vergevorderde promoties vallen onder het Algemeen Promotiereglement 2010. Het betreft
promoties waarvan de decaan vóór 1 oktober het voorstel voor de samenstelling van de
promotiecommissie heeft ondertekend.
Nieuw reglement
Alle andere promoties vallen onder het nieuwe Promotiereglement 2014. Daarbij blijven reeds
genomen besluiten van het College voor Promoties van kracht.
Het gaat daarbij om het besluit tot toelating tot de promotie, of andere besluiten van het College voor
Promoties die aan het toelatingsbesluit vooraf gaan, zoals het besluit tot ontheffing van de
opleidingseis.
Indien de promovendus dat wenst, kan hij of zij een verzoek indienen om een reeds genomen besluit
tot toelating in overeenstemming te laten brengen met het nieuwe reglement. Dat betekent concreet
dat de promovendus, in overleg met de promotor, een copromotor of een tweede promotor kan laten
aanwijzen.

Overzicht belangrijkste wijzigingen in het promotiereglement
1. Toelatingsverzoek en de aanwijzing van de (co)promotor, artikel 10 en 11
a. Minimaal 1 promotor dient als hoogleraar aan de UvA verbonden te zijn (voorheen
volstond het als de promotor als hoogleraar benoemd was aan een Nederlandse
universiteit).
b. Er worden minimaal twee begeleiders aangewezen, hetzij 2 promotores, hetzij 1
promotor, 1 copromotor (voorheen volstond 1 promotor).
c. Het aantal promotores is maximaal 2 (als voorheen), het aantal copromotores
maximaal 2 (voorheen 3).
2. De vervaardiging van het manuscript, artikel 15, 16 (en 17)
a. Het manuscript dat ter finale goedkeuring wordt voorgelegd aan de promotor is
definitief. Wijzigingen in het manuscript zijn niet toegestaan na goedkeuring door de
promotor, behalve na uitdrukkelijke instemming van de promotor zelf.
b. Manuscript is compleet, conform de omschrijving in artikel 15, lid 5.
c. Manuscript bevat onder meer een referentielijst met een overzicht van coauteurs en
hun aandeel in het manuscript.
3. De digitale versie van het manuscript en de plagiaatscan, artikel 17
a. Het papieren manuscript gaat vergezeld van een identieke digitale versie.
b. De promotor levert deze digitale versie in bij de decaan.
c. De decaan draagt er zorg voor dat er een antiplagiaatscan plaats vindt.
d. Na controle, wordt de digitale versie naar de UB gezonden.
4. De samenstelling van de promotiecommissie, artikel 20
a. Het minimum aantal overige leden bedraagt vijf (voorheen drie).
b. Commissieleden zijn in meerderheid hoogleraren aangevuld met gepromoveerden
(voorheen dienden de gepromoveerden tevens UHD of vergelijkbaar te zijn).
c. Van de leden die aan de UvA verbonden zijn (evenals voorheen minimaal de helft
van de overige leden) moet nu minstens 1 lid hoogleraar zijn met een
hoofdaanstelling aan de relevante faculteit.
d. Minstens 1 lid van de commissie is als hoogleraar verbonden aan een andere
instelling (voorheen was er geen verplicht extern lid).
e. Het aandeel van co-auteurs van het proefschrift in de commissie wordt beperkt tot
een minderheid van de overige leden (dit was voorheen niet nader geregeld).
5. Termijnen, artikel 22 en 23
a. Met het oog op de betere uitvoerbaarheid van de cum laude procedure is de termijn
waarop het manuscript ter beoordeling aan de promotiecommissie wordt voorgelegd
vervroegd van 12 naar 14 weken vóór de beoogde promotiedatum.
b. De leden van de commissie hebben als voorheen 6 weken de tijd voor de
beoordeling. Het oordeel dient 8 weken voor de promotiedatum beschikbaar te zijn.
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6. Uitbrengen oordeel commissieleden, artikel 23 en 25, bijlage A
a. Het oordeel wordt uiterlijk 8 weken voor de promotie kenbaar gemaakt d.m.v.
bijlage A
b. Het oordeel wordt door de afzonderlijke commissieleden aan de decaan (formeel
voorzitter van de promotiecommissie) gezonden, met een c.c. aan de promotor.
c. De leden van de promotiecommissie doen geen aanbevelingen voor wijziging of
aanvulling van het proefschrift.
d. De decaan (of zijn/haar assistent) verzamelt de oordelen, beoordeelt deze op correcte
uitvoering, en archiveert ze.
e. De promotor bepaalt op basis van de uitgebrachte oordelen of het manuscript is
goedgekeurd als proefschrift.
7. Cum-lauderegeling, hoofdstuk VIII, artikel 27 en 28
a. De commissieleden dienen standaard via bijlage A aan te geven of het door hen
beoordeelde proefschrift een cum laude waardig zou kunnen zijn.
b. De promotor neemt op basis van zijn eigen oordeel, en geïnformeerd door de
beoordelingsformulieren, de beslissing om de cum-laudeprocedure in te zetten.
Hij/zij doet daartoe uiterlijk 8 weken voor de promotiedatum een voorstel aan de
decaan, vergezeld van een voorstel voor 4 mogelijke externe referenten (waarvan bij
voorkeur minimaal 2 uit het buitenland).
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