OER/TER 2016-2017 – ERRATA (26-01-2017)
Betreft/regarding: BSc TER Section 5 Study progress, including the BSA

system.

De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
Article 5.1 Study progress overview
1. In the first year of registration in the propaedeutic phase of the degree programme,
students will receive a study progress overview at the end of the first block of the
academic year, and no later than the end of the first semester of the degree
programme, comprising an overview of the ECs earned so far.
2. Additional study progress overviews will be sent to students later in the academic
year.
Article 5.2 Preliminary study advice
1. In the first year of registration in the propaedeutic phase of the degree programme,
after the end of the regular examinations of the first semester and no later than 1
March students will receive a written preliminary study advice.
2. The preliminary study advice should be considered as a warning in case of insufficient
study progress, giving students the chance to improve their performance.
3. If the study progress is insufficient to such an extent that the student cannot
reasonably be expected before the end of the first year to satisfy the conditions for
receiving a positive study advice as listed in Article 5.3.2a, he will be invited to a
meeting. The aim of the meeting is to discuss the student’s study habits, to reassess
the choice of degree programme and perhaps to refer to a different degree
programme.
Article 5.3 Definite study advice
1. At the end of the first year of registration in the degree programme, after the second
semester resits and no later than 31 July, students receive a written definitive study
advice.
2. The definite study advice is:
a) positive, if the student has earned at least 45 ECs;
b) negative, if the student has earned less than 45 ECs of the propaedeutic degree
programme. A negative study advice is binding on students (BSA) in accordance with
Article 7.8b.3 of the Act.
3. When determining the number of ECs earned, only those ECs awarded upon passing
the propaedeutic courses within the meaning of Article 4.1 shall be taken into
consideration. ECs awarded for exemptions or after passing partial examinations will
count towards the total.
4. The Faculty Board will take extraordinary circumstances into account in its decision
about which study advice to issue in the first year of registration in the degree
programme. Extraordinary circumstances may include:
a) personal circumstances as referred to in Article 5.5;

b) if, due to personal circumstances that occurred in the first year, no assessment can
be issued about the suitability for the programme of the student, notwithstanding sub
2, the assessment can be postponed till a later time in the propaedeutic phase. A
modified norm may be used for the student concerned.
Article 5.4 Further provisions concerning the definite study advice
1. Students who register for the propaedeutic phase of two or more degree programmes
will be issued a study advice for each of the degree programmes for which they have
registered. As soon as a student passes the positive BSA threshold for one of the
degree programmes, the requirement to pass this threshold lapses in that year for the
other degree programmes
2. Students who have passed the propaedeutic examination of a university degree
programme at the RUG or another Dutch university will not be issued with a study
advice.
3. No study advice will be issued to students who are de-registered as of 1 February of
the first year of registration in the propaedeutic phase of the degree programme. If, in
a subsequent academic year, they re-register for the same programme or a
programme belonging to the same cluster (see Article 5.7) they are deemed to have
started studying anew and consequently the same norms apply to them that also
apply to propaedeutic students who had not registered before for the programme.
4. Students who register as of 1 February for the propaedeutic phase of one of the degree
programmes and who were not previously registered as a student for that programme
or for one of the programmes for which according to the provisions in Article 5.7 a
negative study advice would be applicable that same year, must have earned at least
20 ECs in the second semester of their programme by the end of the first year of
study in order to qualify for a positive study advice. For all students that have been
registered before 1 February for shorter or longer periods of time for the same degree
programme the norms of article 5.3 apply.
5. All students who have been issued with a postponed study advice with either a
modified BSA norm or not are expected to draw up a study plan in consultation with
their assigned supervisor, comprising at least the following:
a) the propaedeutic courses that have not yet been passed with a time line;
b) the post-propaedeutic courses that may be followed subsequent to the courses
listed under a).
Article 5.5 Personal circumstances
1. When deciding whether to issue a negative study advice (BSA), the Faculty Board will
take a student’s personal circumstances into account at a student’s request. The
evaluation of personal circumstances will also take into account the student’s study
behaviour, the agreements made and/or the study plan drawn up in consultation with
the study advisor, when the personal circumstances were reported and the study
results achieved by the end of the first year of study.
2. To enable the faculty to support a student as well as possible the student must report
personal circumstances as soon as possible to the study advisor. At the request of the
student the faculty board will decide, after advice of the faculty BSA committee, on an
adaptation of the BSA norm for the student concerned. Also in case the study

planning drawn up with the study advisor, whether or not based on adapted BSA
norm, is not achieved the student must still report this as soon as possible to the study
advisor.
3. If the study advice is postponed, then the study advice shall be issued no later than at
the end of the second year of registration for the programme, .
a) the postponed study advice is converted into an advice, if the BSA norm is achieved
whether modified or not;
b) the student will still get a negative study advice (BSA), if he has failed to achieve the
norm whether or not modified, in the second year of registration.
4. Personal circumstances as referred to in Article 5.5.1 do not automatically lead to a
successful application for a grant from the Graduation Fund.
Article 5.6 Procedure for issuing a study advice
1. The study advice as set out in Article 5.2 and Article 5.3 is issued by the Faculty Board
on behalf of the Board of the University. The decision will also state the applicable
safeguards of legal rights.
2. Before a negative study advice is issued, the student in question will be notified of this
intention and will be given the opportunity to put his case to the Faculty Board or a
representative thereof.
Article 5.7 Consequences of a negative study advice
1. A negative study advice bans the student for a period of two years from registering or
re-registering for the degree programme(s) to which the advice applies.
2. A negative study advice applies to all profiles of the degree programme(s) for which it
has been issued.
3. A negative study advice for the Bachelor’s degree programme in Business
Administration also applies to the Bachelor’s degree programme in International
Business.
4. A negative study advice for the Bachelor’s degree programme in International
Business also applies to the Bachelor’s degree programme in Business
Administration.
5. It is not permitted to follow courses in this degree programme via a different degree
programme or educational institution in order to avoid the consequences of a binding
(negative) study advice. No exemptions will be granted for courses completed in this
way, nor will such completed courses be recognized within the framework of the
degree programme in any other way.
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
Article 5.1 Study progress overview
1. In the first year of registration in the propaedeutic phase of the degree programme,
students will receive a study progress overview at the end of the first block of the
academic year, and no later than the end of the first semester of the degree
programme, comprising an overview of the ECs earned so far.
2. Additional study progress overviews will be sent to students later in the academic
year.

Article 5.2 Preliminary study advice
1. In the first year of registration in the propaedeutic phase of the degree programme,
after the end of the regular examinations of the first semester and no later than 1
March students will receive a written preliminary study advice.
2. The preliminary study advice should be considered as a warning in case of insufficient
study progress, giving students the chance to improve their performance.
3. If the study progress is insufficient to such an extent that the student cannot
reasonably be expected before the end of the first year to satisfy the conditions for
receiving a positive (or conditionally positive) study advice as listed in Articles 5.3.2a
and 5.3.2b, he will be invited to a meeting. The aim of the meeting is to discuss the
student’s study habits, to reassess the choice of degree programme and perhaps to
refer to a different degree programme.
Article 5.3 Definite study advice
1. At the end of the first year of registration in the degree programme, after the second
semester resits and no later than 31 July, students receive a written definitive study
advice.
2. The definive study advice is
a) positive, if the student has satisfied all the requirements of the propaedeutic phase
b) conditionally positive, if the student has earned at least 45 ECs. This advice is
accompanied by the condition that the propaedeutic phase must be successfully
completed by the end of the second year of study (P-in-2)
c) negative, if the student has earned less than 45 ECs of the propaedeutic degree
programme. A negative study advice is binding on students (BSA) in accordance
with Article 7.8b.3 of the Act.
3. At the end of the second year of registration in the degree programme, after the
second semester resits but no later than 31 July a check is to take place to see whether
or not the condition of the issued provisional study advice, as per Article 5.3.2 sub b,
has been complied with or not.
a) If the student, at this time, complies with all the requirements of the
propaedeutic phase, he has thus complied with the condition of the advice, and
the advice thus is a(n) (unconditional) positive study advice.
b) If the student still fails to comply with all the requirements of the propaedeutic
phase, he has not complied with the condition of the advice and thus the advice
shall be negative and will be binding on the student (BSA).
4. When determining the number of ECs earned, only those ECs awarded upon passing
the propaedeutic courses within the meaning of Article 4.1 shall be taken into
consideration. ECs awarded for exemptions or after passing partial examinations will
count towards the total.
5. The Faculty Board will take extraordinary circumstances into account in its decision
about which study advice to issue in the first year of registration in the degree
programme, as well as in the assessment of the conditionally positive study advice in
the second year of registration. Extraordinary circumstances may include:
a) personal circumstances as referred to in Article 5.5, as well as
b) recognized committee positions in the second year of registration.

Article 5.4 Further provisions concerning the definite study advice
1. Students who register for the propaedeutic phase of two or more degree programmes
will be issued a study advice for each of the degree programmes for which they have
registered. As soon as a student passes the positive or conditionally positive BSA
threshold for one of the degree programmes, the requirement to pass this threshold
lapses for the other degree programmes
2. Students who have passed the propaedeutic examination of a university degree
programme at the RUG or another Dutch university will not be issued with a study
advice as set out in Article 5.3.
3. No study advice as set out in Article 5.3 will be issued to students who are deregistered as of 1 February of the first year of registration in the propaedeutic phase of
the degree programme. If, in a subsequent academic year, they re-register for the
same programme or a programme belonging to the same cluster (see Article 5.8) they
are deemed to have started studying anew and consequently the same norms apply to
them that also apply to propaedeutic students who had not registered before for the
programme.
4. Students who register as of 1 February for the propaedeutic phase of one of the degree
programmes and who were not previously registered as a student for that programme
or for one of the programmes for which according to the provisions in Article 5.8 a
negative study advice would be applicable that same year, must have earned at least
20 ECs by the end of the first year of study in order to qualify for a conditionally
positive study advice. For all students that have been registered before 1 February for
shorter or longer periods of time for the same degree programme the norms of article
5.3 apply.
5. Notwithstanding the provisions of Article 5.4.1-5.4.4 and Article 5.5 all propaedeutic
students must have satisfied all the requirements of the propaedeutic phase by the
end of his second year of registration to obtain a positive study advice.
6. All students who have been issued with a provisionally positive study advice as
referred to in Article 5.3 are expected to draw up a study plan in consultation with
their assigned supervisor, comprising at least the following:
a) the propaedeutic courses that have not yet been passed with a time line
b) the post-propaedeutic courses that may be followed subsequent to the courses
listed under a.
Article 5.5 Personal circumstances
1. When deciding whether to issue a negative study advice (BSA), the Faculty Board will
take a student’s personal circumstances into account at a student’s request. The
evaluation of personal circumstances will also take into account the student’s study
behaviour, the agreements made and/or the study plan drawn up in consultation with
the study advisor, when the personal circumstances were reported and the study
results achieved by the end of the first year of study.
2. To enable the faculty to support a student as well as possible the student must report
personal circumstances as soon as possible to the study advisor. At the request of the
student the faculty board will decide, after advice of the faculty BSA committee, on an
adaptation of the BSA norm for the student concerned. Also in case the study
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4.

5.
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planning drawn up with the study advisor, whether or not based on adapted BSA
norm, is not achieved the student must still report this as soon as possible to the study
advisor.
Holding a committee position during the second year of study can only be regarded as
a personal circumstance if the student in question has obtained a conditionally
positive study advice in the first year of study.
If a student, at the end of the first academic year of the propaedeutic phase, does not
comply with the norm of a (conditional) positive study advice, but does comply with
the adjusted norm imposed on him by the faculty board based on personal
circumstances under article 5.5.1., he will be issued with a conditional positive study
advice, on condition that the propaedeutic phase must be rounded off at the end of
the second year of study.
If a student with a conditional positive study advice at the end of the second year of
registration for the propaedeutic phase still has not satisfied the requirements of the
propaedeutic phase,
a) but does comply with the adjusted norm issued to him by the faculty board based
on personal circumstances under 5.5.1. and 5.5.3. for the second year of study,
then his conditional positive study advice will be a (n) (unconditional) positive
study advice;
b) and he neither complies with the adjusted norm issued to him by the faculty board
based on his personal circumstances under 5.5.1. and 5.5.3., the conditional
positive study advice lapses and will be a negative study advice binding upon him.
Personal circumstances as referred to in Article 5.5.1 and Article 5.5.3 do not
automatically lead to a successful application for a grant from the Graduation Fund.

Article 5.6 Procedure for issuing a study advice
1. The study advice as set out in Article 5.2 and Article 5.3 is issued by the Faculty Board
on behalf of the Board of the University. The decision will also state the applicable
safeguards of legal rights.
2. Before a negative study advice is issued, the student in question will be notified of this
intention and will be given the opportunity to put his case to the Faculty Board or a
representative thereof.
Article 5.7 Consequences of a negative study advice
1. A negative study advice bans the student for a period of two years from registering or
re-registering for the degree programme(s) to which the advice applies.
2. A negative study advice applies to all profiles of the degree programme(s) for which it
has been issued.
3. A negative study advice for the Bachelor’s degree programme in Business
Administration also applies to the Bachelor’s degree programme in International
Business.
4. A negative study advice for the Bachelor’s degree programme in International
Business also applies to the Bachelor’s degree programme in Business
Administration.

5. It is not permitted to follow courses in this degree programme via a different degree
programme or educational institution in order to avoid the consequences of a binding
(negative) study advice. No exemptions will be granted for courses completed in this
way, nor will such completed courses be recognized within the framework of the
degree programme in any other way.
Betreft/regarding: BSc OER Paragraaf 5 Studievoortgang, inclusief

studieadvies.
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:

Paragraaf 5 Studievoortgang, inclusief studieadvies

Artikel 5.1 Studievoortgangsoverzicht
1. In het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van de opleiding, na afloop van
het eerste blok van het studiejaar, doch in ieder geval gedurende het eerste semester
van de opleiding, ontvangt de student een studievoortgangsoverzicht, met daarin een
overzicht van de gerealiseerde studielast.
2. Ook later in het studiejaar worden de student studievoortgangsoverzichten
toegezonden.
Artikel 5.2 Voorlopig studieadvies
1. In het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van de opleiding, na afsluiting
van de reguliere tentamens van het eerste semester, doch uiterlijk 1 maart ontvangt de
student een schriftelijk voorlopig studieadvies.
2. Het voorlopig studieadvies geeft een waarschuwing indien er sprake is van
onvoldoende studievoortgang, zodat de student nog de gelegenheid heeft zijn
prestaties te verbeteren.
3. Indien de studievoortgang dermate onvoldoende is dat in redelijkheid niet te
verwachten is dat de student vóór het einde van het eerste studiejaar zal gaan voldoen
aan de voorwaarden voor een positief studieadvies, zoals genoemd in artikel 5.3.2
onder a, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft tot doel het
bespreken van de wijze van studeren, een heroverweging van de studiekeuze en een
eventuele verwijzing naar een andere opleiding.
Artikel 5.3 Definitief studieadvies
1. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding, na de
hertentamens van het tweede semester, doch uiterlijk 31 juli, ontvangt de student een
schriftelijk definitief studieadvies.
2. Het definitief studieadvies is:
a) positief, indien de student tenminste 45 EC van het propedeutisch programma
heeft behaald;
b) negatief, indien de student minder dan 45 EC van het propedeutisch programma
heeft behaald. Een negatief studieadvies is bindend voor de student (BSA), op grond
van artikel 7.8b, lid 3 van de wet.
3. Bij het vaststellen van het aantal behaalde EC’s tellen alleen de EC’s van de
propedeusevakken als bedoeld in artikel 4.1. EC’s die in het kader van vrijstellingen
of als resultaat van behaalde deeltentamens zijn toegekend worden wel meegeteld.
4. In de afweging voor een studieadvies in het eerste jaar van inschrijving voor de
propedeuse van de opleiding betrekt het Faculteitsbestuur de aanwezigheid van
bijzondere omstandigheden:
a) persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.5;
b) als in verband met persoonlijke omstandigheden die in het eerste jaar zijn
opgetreden geen oordeel kan worden gegeven over de geschiktheid van de student
voor de opleiding, kan in afwijking van lid 2 dat oordeel tot een later moment binnen
de propedeutische fase worden uitgesteld. Voor de betreffende student kan een
aangepaste norm worden gehanteerd.
Artikel 5.4 Uitzonderingsbepalingen definitief studieadvies

1. Studenten die zich inschrijven voor de propedeuse van twee (of meer) opleidingen
van de RUG, ontvangen een studieadvies voor elk van de opleidingen waarvoor ze zijn
ingeschreven. Zodra een student bij één van de opleidingen aan de norm voor het
verkrijgen van een positief studieadvies heeft voldaan, vervalt in dat jaar voor hem de
verplichting om voor de andere opleiding(en) aan die norm te voldoen.
2. Aan studenten die voor een WO-opleiding aan de RUG of een ander Nederlands
universiteit reeds het propedeutisch examen hebben behaald dan wel de
propedeutische fase hebben afgerond, wordt geen studieadvies afgegeven.
3. Aan studenten die vóór of met ingang van 1 februari zijn uitgeschreven voor de
opleiding waarbij zij voor het eerste jaar van de propedeuse stonden ingeschreven,
wordt geen definitief studieadvies afgegeven. Indien zij zich in een volgend studiejaar
herinschrijven voor dezelfde opleiding of een opleiding behorend tot hetzelfde cluster
(zie artikel 5.7) worden zij geacht opnieuw met de studie te zijn begonnen en gelden
voor hen derhalve dezelfde normen als voor propedeusestudenten die niet eerder voor
de opleiding stonden ingeschreven.
4. Studenten die zich vanaf 1 februari inschrijven voor de propedeuse van een van de
opleidingen en niet eerder in hetzelfde jaar stonden ingeschreven voor die opleiding
of voor een opleiding waarop een negatief studieadvies eveneens van toepassing zou
zijn (zie artikel 5.7), dienen aan het eind van het eerste studiejaar tenminste 20 EC
behaald te hebben uit het tweede semester van hun programma om in aanmerking te
komen voor een positief studieadvies. Voor alle studenten die eerder dan 1 februari
gedurende kortere of langere tijd voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven,
gelden de normen zoals bepaald in artikel 5.3.
5. Elke student die een uitgesteld studieadvies met al dan niet aangepaste BSA-norm
heeft gekregen, dient in overleg met een door de opleiding aangewezen begeleider een
studieplanning op te stellen die tenminste behelst:
a) de propedeusevakken die nog niet zijn behaald met het daarbij behorende
tijdpad;
b) de postpropedeutische vakken die in aanvulling op de onder a) genoemde
vakken zouden kunnen worden gevolgd.
Artikel 5.5 Persoonlijke omstandigheden
1. In zijn afweging om een negatief studieadvies (BSA) uit te brengen betrekt het
Faculteitsbestuur op verzoek van de student diens persoonlijke, individueel
bepaalbare, omstandigheden. Bij deze afweging worden tevens betrokken het
studiegedrag van de student, de met de studieadviseur gemaakte afspraken en/of
studieplanning, het moment van melden van de persoonlijke omstandigheden en het
aan het einde van het eerste studiejaar behaalde studieresultaat.
2. Om de opleiding in staat te stellen de student zo goed mogelijk te begeleiden, dient
deze persoonlijke omstandigheden zo spoedig mogelijk te melden bij de
studieadviseur. Op verzoek van de student oordeelt het Faculteitsbestuur na advies
van de facultaire BSA-commissie over een aanpassing van de BSA-norm voor de
betreffende student. Ook als de met de studieadviseur gemaakte studieplanning op
grond van een al dan niet aangepaste BSA-norm niet wordt gehaald, dient de student
dit zo spoedig mogelijk bij de studieadviseur te melden.
3. Indien het studieadvies wordt uitgesteld, wordt het studieadvies gegeven uiterlijk aan
het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de opleiding:
a) het uitgestelde studieadvies wordt omgezet in een advies indien de, al dan niet
aangepaste, BSA-norm is behaald;
b) de student krijgt alsnog een negatief studieadvies (BSA), indien de student de al
dan niet aangepaste norm in het tweede jaar van inschrijving niet heeft behaald.
4. Persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 5.5.1 leiden niet automatisch tot
een succesvolle aanspraak op een uitkering uit het Profileringsfonds.
Artikel 5.6 Procedure uitreiking studieadvies
1. De studieadviezen als bedoeld in artikel 5.2 en artikel 5.3 worden namens het College
van Bestuur uitgebracht door het Faculteitsbestuur. In het besluit wordt melding
gemaakt van de geldende rechtsbeschermingsvoorziening.

2. Alvorens een negatief studieadvies wordt uitgebracht, wordt het voornemen daartoe
aan de betrokken student gemeld, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld te
worden gehoord door of namens het Faculteitsbestuur.
Artikel 5.7 Gevolgen van een negatief studieadvies
1. Een negatief studieadvies sluit de betreffende student gedurende een periode van
twee studiejaren uit van (her)inschrijving voor de opleiding(en) waarop het advies
van toepassing is.
2. Een negatief studieadvies is van toepassing op alle profielen van de opleiding(en)
waarvoor het is afgegeven.
3. Een negatief studieadvies voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde is ook van
toepassing op de bacheloropleiding International Business.
4. Een negatief studieadvies voor de bacheloropleiding International Business is ook van
toepassing op de bacheloropleiding Bedrijfskunde.
5. Het is niet toegestaan onderdelen voor de opleiding via een andere opleiding of
onderwijsinstelling te volgen teneinde de gevolgen van een negatief studieadvies
(BSA) te ontlopen. Voor de op deze wijze behaalde onderdelen zal geen vrijstelling
worden verleend en ook anderszins zullen deze onderdelen niet worden erkend in het
kader van de opleiding.
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
Artikel 5.1 Studievoortgangsoverzicht
1. In het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van de opleiding, na afloop
van het eerste blok van het studiejaar, doch in ieder geval gedurende het eerste
semester van de opleiding, ontvangt de student een studievoortgangsoverzicht, met
daarin een overzicht van de gerealiseerde studielast.
2. Ook later in het studiejaar worden de student studievoortgangsoverzichten
toegezonden.
Artikel 5.2 Voorlopig studieadvies
1. In het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van de opleiding, na afsluiting
van de reguliere tentamens van het eerste semester, doch uiterlijk 1 maart ontvangt
de student een schriftelijk voorlopig studieadvies.
2. Het voorlopig studieadvies geeft een waarschuwing indien er sprake is van
onvoldoende studievoortgang, zodat de student nog de gelegenheid heeft zijn
prestaties te verbeteren.
3. Indien de studievoortgang dermate onvoldoende is dat in redelijkheid niet te
verwachten is dat de student vóór het einde van het eerste studiejaar zal gaan
voldoen aan de voorwaarden voor een (voorwaardelijk) positief studieadvies, zoals
genoemd in artikel 5.3.2 onder a en b, wordt de student uitgenodigd voor een
gesprek. Dit gesprek heeft tot doel het bespreken van de wijze van studeren, een
heroverweging van de studiekeuze en een eventuele verwijzing naar een andere
opleiding.
Artikel 5.3 Definitief studieadvies
1. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding, na de
hertentamens van het tweede semester, doch uiterlijk 31 juli, ontvangt de student
een schriftelijk defintief studieadvies.
2. Het definitief studieadvies is
a) positief, indien de student heeft voldaan aan alle eisen van de propedeuse;
b) voorwaardelijk positief, indien de student tenminste 45 EC van het
propedeutisch programma heeft behaald, met de aan het advies verbonden
voorwaarde dat de propedeuse aan het einde van het tweede studiejaar geheel
moet zijn afgerond (P-in-2);
c) negatief indien de student minder dan 45 EC van het propedeutisch programma
heeft behaald. Een negatief studieadvies is bindend voor de student (BSA), op
grond van artikel 7.8b, lid 3 van de wet.
3. Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de opleiding, na de
hertentamens van het tweede semester doch uiterlijk 31 juli wordt beoordeeld of is

voldaan aan de voorwaarde van een afgegeven voorwaardelijk positief studieadvies,
zoals genoemd in artikel 5.3.2 sub b.
a) Indien de student alsnog voldoet aan alle eisen van de propedeuse, is voldaan
aan de aan het advies verbonden voorwaarde, waarmee het advies een
(onvoorwaardelijk) positief studieadvies wordt.
b) Indien de student nog steeds niet voldoet aan alle eisen van de propedeuse, is
niet voldaan aan de aan het advies verbonden voorwaarde, waarmee het advies
een negatief studieadvies wordt, dat bindend is voor de student (BSA).
4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde EC’s tellen alleen de EC’s van de
propedeusevakken als bedoeld in artikel 4.1. EC’s die in het kader van vrijstellingen
of als resultaat van behaalde deeltentamens zijn toegekend worden wel meegeteld.
5. In de afweging voor een studieadvies in het eerste jaar van inschrijving voor de
propedeuse van de opleiding, dan wel bij de beoordeling van het voorwaardelijk
positief advies in het tweede jaar van inschrijving, betrekt het faculteitsbestuur de
aanwezigheid van bijzondere omstandigheden:
a) persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.5 en
b) het bekleden van een erkende bestuursfunctie in het tweede jaar van
inschrijving.
Artikel 5.4 Uitzonderingsbepalingen definitief studieadvies
1. Studenten die zich inschrijven voor de propedeuse van twee (of meer) opleidingen
van de RUG, ontvangen een studieadvies voor elk van de opleidingen waarvoor ze
zijn ingeschreven. Zodra een student bij één van de opleidingen aan de norm voor
het verkrijgen van een positief of voorwaardelijk positief studieadvies heeft voldaan,
vervalt voor hem de verplichting om voor de andere opleiding(en) aan die norm te
voldoen.
2. Aan studenten die voor een WO-opleiding aan de RUG of een andere Nederlands
universiteit reeds het propedeutisch examen hebben behaald dan wel de
propedeutische fase hebben afgerond, wordt geen studieadvies afgegeven.
3. Aan studenten die vóór of met ingang van 1 februari zijn uitgeschreven
voor de opleiding waarbij zij voor het eerste jaar van de propedeuse stonden
ingeschreven, wordt geen definitief studieadvies afgegeven. Indien zij zich in
een volgend studiejaar herinschrijven voor dezelfde opleiding of een opleiding
behorend tot hetzelfde cluster (zie artikel 5.8) worden zij geacht opnieuw met de
studie te zijn begonnen en gelden voor hen derhalve dezelfde normen als voor
propedeusestudenten die niet eerder voor de opleiding stonden ingeschreven.
4. Studenten die zich vanaf 1 februari inschrijven voor de propedeuse van een van de
opleidingen en niet eerder in hetzelfde jaar stonden ingeschreven voor die opleiding
of voor een opleiding waarop een negatief studieadvies eveneens van toepassing
zou zijn (zie artikel 5.8), dienen aan het eind van het eerste studiejaar tenminste 20
EC behaald te hebben om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijk positief
studieadvies. Voor alle studenten die eerder dan 1 februari gedurende kortere of
langere tijd voor dezelfde opleiding stonden ingeschreven, gelden de normen zoals
bepaald in artikel 5.3.
5. Behoudens het bepaalde in artikel 5.4.1-5.4.4 en artikel 5.5 dienen alle
propedeusestudenten voor het verkrijgen van een positief studieadvies uiterlijk
aan het eind van hun tweede studiejaar aan alle eisen van de propedeuse te hebben
voldaan.
6. Elke student die een voorlopig positief studieadvies heeft gekregen, dient in overleg
met een door de opleiding aangewezen begeleider een studieplanning op te stellen
die tenminste behelst:
a) de propedeusevakken die nog niet zijn behaald met het daarbij behorende
tijdpad;
b) de postpropedeutische vakken die in aanvulling op de onder a) genoemde
vakken zouden kunnen worden gevolgd.
Artikel 5.5 Persoonlijke omstandigheden

1. In zijn afweging om een negatief studieadvies (BSA) uit te brengen betrekt het
faculteitsbestuur op verzoek van de student diens persoonlijke, individueel
bepaalbare, omstandigheden. Bij deze afweging worden tevens betrokken het
studiegedrag van de student, de met de studieadviseur gemaakte afspraken en/of
studieplanning, het moment van melden van de persoonlijke omstandigheden en
het aan het einde van het eerste studiejaar behaalde studieresultaat.
2. Om de opleiding in staat te stellen de student zo goed mogelijk te begeleiden,
dient deze persoonlijke omstandigheden zo spoedig mogelijk te melden bij de
studieadviseur. Op verzoek van de student oordeelt het faculteitsbestuur na advies
van de facultaire BSA-commissie over een aanpassing van de BSA-norm voor de
betreffende student. Ook als de met de studieadviseur gemaakte studieplanning
op grond van een al dan niet aangepaste BSA-norm niet wordt gehaald, dient de
student dit zo spoedig mogelijk bij de studieadviseur te melden.
3. Het bekleden van een bestuursfunctie in het tweede studiejaar kan alleen worden
aangemerkt als persoonlijke omstandigheid, indien de betrokken student aan
het einde van het eerste studiejaar een voorwaardelijk positief studieadvies heeft
verkregen.
4. Indien een student aan het eind van het eerste studiejaar van de propedeuse
niet voldoet aan de norm voor een (voorwaardelijk) positief studieadvies,
maar wel voldoet aan de aangepaste norm die hem op grond van persoonlijke
omstandigheden als bedoeld in artikel 5.5.1 door het faculteitsbestuur is opgelegd,
wordt hem een voorwaardelijk positief studieadvies gegeven met de aan het advies
verbonden voorwaarde dat de propedeuse aan het einde van het tweede studiejaar
geheel moet zijn afgerond.
5. Indien een student met een voorwaardelijk positief studieadvies aan het eind van
het tweede jaar van inschrijving voor de propedeuse nog niet heeft voldaan aan alle
eisen van de propedeuse,
a) maar wel voldoet aan de afwijkende norm die hem op grond van persoonlijke
omstandigheden als bedoeld in 5.5.1 en 5.5.3 voor het tweede studiejaar door
het faculteitsbestuur is opgelegd, wordt zijn voorwaardelijk positief studieadvies
omgezet in een (onvoorwaardelijk) positief studieadvies;
b) en evenmin voldoet aan de afwijkende norm die hem op grond van persoonlijke
omstandigheden als bedoeld in 5.5.1 en 5.5.3 voor het tweede studiejaar door het
faculteitsbestuur is opgelegd, vervalt het voorwaardelijk positief studieadvies en
wordt daarmee tot een negatief studieadvies, dat voor hem bindend is.
6. Persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 5.5.1 en artikel 5.5.3
leiden niet automatisch tot een succesvolle aanspraak op een uitkering uit het
Profileringsfonds.
Artikel 5.6 Procedure uitreiking studieadvies
1. De studieadviezen als bedoeld in artikel 5.2 en artikel 5.3 worden namens het
College van Bestuur uitgebracht door het Faculteitsbestuur. In het besluit wordt
melding gemaakt van de geldende rechtsbeschermingsvoorziening.
2. Alvorens een negatief studieadvies wordt uitgebracht, wordt het voornemen daartoe
aan de betrokken student gemeld, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld te
worden gehoord door of namens het Faculteitsbestuur.
Artikel 5.7 Gevolgen van een negatief studieadvies
1. Een negatief studieadvies sluit de betreffende student gedurende een periode van
twee studiejaren uit van (her)inschrijving voor de opleiding(en) waarop het advies
van toepassing is.
2. Een negatief studieadvies is van toepassing op alle profielen van de opleiding(en)
waarvoor het is afgegeven.
3. Een negatief studieadvies voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde is ook van
toepassing op de bacheloropleiding International Business.
4. Een negatief studieadvies voor de bacheloropleiding International Business is ook
van toepassing op de bacheloropleiding Bedrijfskunde.
5. Het is niet toegestaan onderdelen voor de opleiding via een andere opleiding of

onderwijsinstelling te volgen teneinde de gevolgen van een negatief studieadvies
(BSA) te ontlopen. Voor de op deze wijze behaalde onderdelen zal geen vrijstelling
worden verleend en ook anderszins zullen deze onderdelen niet worden erkend in
het kader van de opleiding.
Betreft/regarding: MSc TER Appendix 4 MSc Econometrics, Operations
Research & Actuarial Studies/EORAS, Profile Econometrics
De gewijzigde (nieuwe) tabel/the adapted (new) table:
sem

course title

1.1-2 +
2.1-2

code

EC

C/E lang

electives MSc EORAS (see list)

15

C

EN

1.1-2 +
2.1-2

other quantitative course(s)

10

C

EN

1.1

Econometric Theory and Methods

EBM835B05

5

C

EN

1.2

Econometric Inference

EBM021A05

5

C

EN

2.1-2

Master’s Thesis Econometrics

EBM872A20

20

C

EN

2.1



Applied Macroeconometrics or

EBM109A05

5

EG

EN

2.1



Applied Microeconometrics or

EBM110A05

5

EG

EN

2.1



Applied Statistics for EORAS

EBM805B05

5

EG

EN

EC

C/E lang

De vervallen tabel (in rood)/the expired table (in red):
sem

course title

code

1.1-2 +
2.1-2

electives MSc EORAS (see list)

15

C

EN

1.1-2 +
2.1-2

other quantitative course(s)

10

C

EN

1.1

Econometric Theory and Methods

EBM835B05

5

C

EN

1.2

Econometric Inference

EBM021A05

5

C

EN

2.1-2

Master’s Thesis Econometrics

EBM872A20

20

C

EN

2.1



Applied Macroeconometrics or

EBM109A05

5

EG

EN

2.1



Applied Microeconometrics

EBM110A05

5

EG

EN

Betreft/regarding: MSc TER Appendix 4 MSc Econometrics, Operations
Research & Actuarial Studies/EORAS, electives EORAS
De gewijzigde (nieuwe) tabel/the adapted (new) table:
sem

course title

code

EC

C/E lang

1.1

Advanced Industrial Organization

EBM826A05

5

E

EN

1.1

Dependence & Extremes in Risk Management

EBM113A05

5

E

EN

1.1

Econometric Theory and Methods

EBM835B05

5

E

EN

1.1

Stochastic Programming

EBM853A05

5

E

EN

1.2

Econometric Inference

EBM021A05

5

E

EN

1.2

Financial Econometrics

EBM820A05

5

E

EN

1.2

Maintenance Planning and Optimization

EBM170A05

5

E

EN

1.2

Models for Short Term Risk Management

EBM114A05

5

E

EN

2.1

Applied Macroeconometrics

EBM109A05

5

E

EN

2.1

Applied Microeconometrics

EBM110A05

5

E

EN

2.1

Applied Statistics for EORAS

EBM805B05

5

E

EN

2.1

Asset and Liability Management

EBM111A05

5

E

EN

2.1

Banking, Insurance and Risk Management

EBM067A05

5

E

EN

2.1

OR Analysis of Complex Systems

EBM115A05

5

E

EN

2.1

Supply Chain Optimization

EBM117A05

5

E

EN

2.2

Quantitative Finance

EBM161A05

5

E

EN

De vervallen tabel (in rood)/the expired table (in red):
sem

course title

code

EC

C/E lang

1.1

Advanced Industrial Organization

EBM826A05

5

E

EN

1.1

Dependence & Extremes in Risk Management

EBM113A05

5

E

EN

1.1

Econometric Theory and Methods

EBM835B05

5

E

EN

1.1

Stochastic Programming

EBM853A05

5

E

EN

1.2

Econometric Inference

EBM021A05

5

E

EN

1.2

Financial Econometrics

EBM820A05

5

E

EN

1.2

Maintenance Planning and Optimization

EBM170A05

5

E

EN

1.2

Models for Short Term Risk Management

EBM114A05

5

E

EN

2.1

Applied Macroeconometrics

EBM109A05

5

E

EN

2.1

Applied Microeconometrics

EBM110A05

5

E

EN

2.1

Asset and Liability Management

EBM111A05

5

E

EN

2.1

Banking, Insurance and Risk Management

EBM067A05

5

E

EN

2.1

OR Analysis of Complex Systems

EBM115A05

5

E

EN

2.1

Supply Chain Optimization

EBM117A05

5

E

EN

2.2

Quantitative Finance

EBM161A05

5

E

EN

Betreft/regarding: BSc TER Appendix 2.4 International Business Propaedeutic
Phase core programme BSc IB
De gewijzigde (nieuwe) tabel/the adapted (new) table:
sem

course title

code

EC

C/E lang

1.1-2

English for IB

EBP665C05

5

C

EN

1.1-2

Introduction to International Business

EBP003A05

5

C

EN

1.1

Global Supply Chain Management

EBP018A05

5

C

EN

1.1

Organizational Structure

EBP670C05

5

C

EN

1.2

Financial Accounting for IB

EBP030A05

5

C

EN

1.2

Organizational Behaviour for IB

EBP654D05

5

C

EN

2.1

Economics for IB

EBP660C05

5

C

EN

2.1

International Marketing for IB

EBP661C05

5

C

EN

2.1

Statistics I for IB

EBP657C05

5

C

EN

2.2

International Business Environment

EBP031A05

5

C

EN

2.2

Management Accounting for IB

EBP017B05

5

C

EN

2.2

Research Methodology for IB

EBP662C05

5

C

EN

De vervallen tabel (in rood)/the expired table (in red):
sem

course title

code

EC

C/E lang

1.1

International Business for E&BE

EBP808C05

5

C

EN

1.1

Mathematics for E&BE

EBP817B05

5

C

EN

1.1

Microeconomics for E&BE: Consumers&Firms

EBP819B05

5

C

EN

1.2

Financial Accounting for E&BE

EBP802B05

5

C

EN

1.2

Macroeconomics for E&BE

EBP812B05

5

C

EN

1.2

Mathematics and Data Analysis for E&BE

EBP034A05

5

C

EN

2.1-2

English for E&BE

EBP837B05

5

C

EN

2.1-2

Research Paper for E&BE

EBP035A05

5

C

EN

2.1

Marketing for E&BE

EBP033A05

5

C

EN

2.1

Statistics for E&BE

EBP822B05

5

C

EN

2.2

Asset Pricing and Capital Budgeting

EBP032A05

5

C

EN

2.2

International Economics for E&BE

EBP810B05

5

C

EN

Betreft/regarding: MSc TER Section 2 Article 2.1
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
1. The programmes commence three times a year; at 1 September, at 1 February and at 1
March
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
1. The programmes commence twice a year; at 1 September and at 1 February
Betreft/regarding: MSc OER Paragraaf 2 Artikel 2.1
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
1. De opleidingen starten driemaal per jaar, te weten op 1 september, 1 februari en 1
maart.
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
1. De opleidingen starten tweemaal per jaar, te weten op 1 september en op 1 februari.
Betreft/regarding: MSc OER Paragraaf 2 Artikel 2.1
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
4. Ook studenten die reeds in een eerder jaar zijn toegelaten tot een van de opleidingen,
kunnen zich uitsluitend per 1 september, 1 februari en 1 maart inschrijven voor de
desbetreffende opleiding.
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
4. Ook studenten die reeds in een eerder jaar zijn toegelaten tot een van de opleidingen,
kunnen zich uitsluitend per 1 september of 1 februari inschrijven voor de
desbetreffende opleiding.
Betreft/regarding: MSc TER Section 2 Article 2.1
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
4. Also students, who were already admitted in a previous year, can only register for the
relevant programme either 1 September, 1 February or 1 March.
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
4 Also students, who were already admitted in a previous year, can only register for the
relevant programme either 1 September or 1 February.
Betreft/regarding: MSc TER Appendix 1.14 Research Master in Economics and
Business (research)
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
The programme contains three profiles (specialisations): (1) Business Analytics &
Econometrics, (2) Business Research, (3) Economics
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
The programme contains six profiles (specializations): (1) Economics, Econometrics &
Finance, (2) Global Economics & Management, (3) Human Resource Management &
Organisational Behaviour, (4) Innovation & Organisation, (5) Marketing, (6) Operations
Management & Operations Research
Betreft/regarding: MSc TER Appendix 8 MSc Human Resource Management
core programme MSc HRM
De gewijzigde (nieuwe) tekst (eerste zin) onder de tabel/the adapted (new) tekst
(first sentence) below the table:
NB · Students choose 15 EC from the elective group EG
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
NB · Students choose 5 EC from the elective group EG

Betreft/regarding: MSc OER Bijlage 8 MSc Human Resource Management
basisprogramma MSc HRM
De gewijzigde (nieuwe) tekst (eerste zin) onder de tabel/the adapted (new) tekst
(first sentence) below the table:
NB · Studenten kiezen 15 EC uit de keuzegroep (KG)
De vervallen tabel (in rood)/the expired table (in red):
NB · Studenten kiezen 5 EC uit de keuzegroep (KG)
Betreft/regarding: MSc TER Appendix 11 MSc International Financial
Management/IFM core programme MSc IFM
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
NB International Financial Reporting (MSc) in sem. IIb
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
NB Financial Reporting (MSc) in sem. IIb
Betreft/regarding: MSc OER Bijlage 11 MSc International Financial
Management/IFM basisprogramma MSc IFM
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
NB International Financial Reporting (MSc) in sem. IIb
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
NB Financial Reporting (MSc) in sem. IIb
Betreft/regarding: MSc TER Appendix 14 MSc Technology and Operations
Management/TOM core programme MSc TOM
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
NB Master’s Thesis TOM in sem.1 (resulting in ‘Data-drives Business Innovation’ to be the
most logical choice for option group EG).
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
NB Master’s Thesis TOM in sem.1 (resulting in ‘Data-drives Business Innovation’ to be the
most logical choice for option group A).
Betreft/regarding: MSc TER Appendix 16 Executive Master of Accountancy
Executive Master of Accountancy Year 2
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
NB The general regulations governing exemptions applies to all other courses; see Article 6.11
of the MSc-TER
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
NB The general regulations governing exemptions applies to all other courses; see Article
6.10 of the MSc-OER
Betreft/regarding: MSc OER Bijlage 16 Executive Master of Accountancy
Executive Master of Accountancy Studiejaar 2
De gewijzigde (nieuwe) tekst/the adapted (new) text:
NB Voor de overige vakken van de opleiding geldt de algemene regeling rond vrijstelling,
zoals geformuleerd in artikel 6.11 van de OER.
De vervallen tekst (in rood)/the expired text (in red):
NB Voor de overige vakken van de opleiding geldt de algemene regeling rond vrijstelling,
zoals geformuleerd in artikel 6.10 van de OER.

