Errata behorende bij de Regels & Richtlijnen 2011-2012 zoals gepubliceerd op de FEB
website.

1.

De aanhef komt te luiden:
“Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in art. 7.12b, leden 1 en 3 van de Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek voor alle opleidingen die door de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) worden aangeboden, met uitzondering
van de masteropleiding Economics & Business (Research Master) .
De Examencommissie voor de hiervoor genoemde opleidingen, hierna: de Examencommissie, gelet op: artikel 7.12b, eerste en derde lid van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek;
BESLUIT:
de volgende regels en richtlijnen vast te stellen:”

2.

Artikel 2 wordt omgenummerd naar artikel 1 en zo verder.
In de begripsbepaling OER wordt artikel 1 vervangen door de aanhef.

3.

Artikel 3 (oud), artikel 2 (nieuw) lid 2 onder e komt luidt als volgt:
e.

4.

Aan artikel 7 (oud), artikel 6 (nieuw) wordt een nieuw lid toegevoegd:
3.

5.

Toiletbezoek is niet toegestaan, tenzij de examinator de student daartoe
toestemming verleent.

Aan artikel 9 (oud), artikel 8 (nieuw) wordt een nieuw lid 15 toegevoegd:
15.

7.

Tijdige inschrijving is noodzakelijk om verzekerd te zijn van deelname aan de
onderdelen.

Artikel 9 (oud), artikel 8 (nieuw) lid 14: komt te luiden:
14.

6.

het treffen van maatregelen bij inbreuk op de orde tijdens een tentamen,
bedoeld in artikel 8 en bij fraude, bedoeld in artikel 9.

Indien een student de hier geformuleerde regels overtreedt, of op andere wijze de
orde tijdens het tentamen verstoort, kan hij door de aanwezige examinator van
verdere deelname aan het tentamen worden uitgesloten. Het door haar/hem ingeleverde tentamenwerk wordt niet nagekeken, tenzij de examencommissie anders
beslist. De examinator kan de examencommissie verzoeken over eventueel verder
te nemen sancties te beslissen. De examinator meldt de uitsluiting direct na het
tentamen aan de examencommissie.

In artikel 10 (oud), artikel 9 (nieuw), lid 2 vervalt de tekst: “Zoals […] bemoeilijkt.”

8.

Artikel 11 (oud), artikel 10 (nieuw), lid 1 komt te luiden:
1.

9.

Aan artikel 14 (oud), artikel 13 (nieuw) wordt een nieuw lid 7 toegevoegd, luidende:
7.

10.

De vragen en opgaven van het tentamen gaan de tevoren bekend gemaakte
bronnen waaraan de examenstof is ontleend, niet te buiten. Deze bronnen worden
voor de aanvang van het onderwijs dat op het tentamen voorbereidt in hoofdzaak
bekend gemaakt. Uiterlijk een maand voor het afnemen van het tentamen wordt
de precieze omvang van de stof definitief bekend gemaakt.

Op schriftelijk verzoek van een student kan de examencommissie besluiten dat na
het voltooien van het afstudeerwerkstuk het laatste tentamen ter afsluiting van de
opleiding buiten de reguliere tentamendata kan worden afgelegd. Dit verzoek zal
niet worden toegewezen indien voor het betreffende vak in de twee eerstvolgende
tentamenblokken een regulier tentamen wordt aangeboden, tenzij de examencommissie anders beslist. Een verzoek wordt evenmin toegewezen indien dit
ingediend wordt tijdens een tentamenblok waarin een regulier tentamen wordt
aangeboden, dan wel indien in het blok voorafgaand aan het verzoek een regulier
tentamen werd aangeboden, en verzoeker van deze tentamenmogelijkheid geen
gebruik maakt of heeft gemaakt.
Een dergelijk verzoek zal alleen in behandeling worden genomen indien het
vergezeld gaat van een goedgekeurd vakkenpakket, dan wel het vakkenpakket in
Progress.www is goedgekeurd.
Indien dit laatste tentamen niet met goed gevolg wordt afgelegd, kan de examencommissie beslissen dat een eenmalig hertentamen plaatsvindt binnen een termijn
van drie tot zes weken gerekend vanaf het tijdstip van de publicatie van de uitslag
ervan.
Een buitenreguliere tentamenmogelijkheid staat niet open met betrekking tot een
vak dat reeds eerder met een voldoende is afgerond.

Artikel 19 (oud), artikel 18 nieuw, lid 2 komt als volgt te luiden:
2.

Wordt beroep ingesteld tegen een beslissing van een examinator, dan dient degene
die in beroep gaat (de appellant) een met redenen omkleed beroepschrift binnen
zes weken na de beslissing te zenden aan het Centraal Loket Rechtsbescherming
Studenten (CLRS) van de universiteit. Alvorens beroep aan te tekenen bij het
College van Beroep voor de Examens kan de student eerst bezwaar aantekenen bij
de examencommissie. Tegen het besluit van de examencommissie staat beroep
open bij het College van Beroep voor de Examens overeenkomstig lid 3.

