Stappenplan
Nr. Wanneer?

Promotiereglement 2014 – november 2015
Wie?

Wat?

Bij wie?

Resultaat?

1.

Vóór aanvang
promotietraject

Promovendus

…voldoet aan de wettelijke vooropleidingseis?
Zo niet, dan dient hij/zij eerst een verzoek in tot
ontheffing bij…

College voor Promoties

Indien van toepassing:
Besluit tot ontheffing door
het College voor
Promoties

2.

Vóór aanvang
promotietraject

Promotor

…dient, indien promovendus al eerder is
gepromoveerd, een schriftelijk gemotiveerd verzoek in
bij…

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon)

Besluit tot ontheffing
conform art. 7.2 door het
College van Promoties

3.

Vóór aanvang
promotietraject

4.

5.

Circa 6 maanden voor
gewenste promotiedatum

6.
Na ontvangst besluit van
de aanwijzing van de
promotiecommissie

Promovendus

…dient een verzoek in tot toelating tot het
promotietraject bij…

Decaan

…toetst en tekent het verzoek en dient het verzoek in
bij…

Promotor

…dient een voorstel voor de samenstelling van de
promotiecommissie in bij…

Decaan

…toetst en tekent het voorstel en dient het voorstel in
bij…

Promovendus

…raadpleegt tijdig de promotiekalender van Bureau
Pedel voor de planning van de promotieplechtigheid
en spreekt, na afstemming met de
promotiecommissie, een voorlopige promotiedatum af
bij…

Besluit tot toelating en
aanwijzing
(co)promotor(es) door het
College voor Promoties

Besluit tot aanwijzing
leden promotiecommissie
door het College voor
Promoties

Bureau Pedel

Reservering voorlopige
promotiedatum door
Bureau Pedel

Promovendus

…legt het definitieve manuscript in een papieren
versie en een identieke elektronische versie, inclusief
alle vereisten zoals vermeld in de “procedure van
manuscript tot proefschrift”, ter goedkeuring voor
aan…

Promotor(es)

Goedgekeurd manuscript
door promotor
LET OP: Hierna zijn alleen
nog strikt omschreven
aanpassingen aan het
manuscript mogelijk. Zie
hiervoor de procedure.

Promotor

…stuurt na goedkeuring de elektronische versie van
het manuscript naar…

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon)

10.

Promotor

…stuurt het definitieve manuscript naar…

Promotiecommissie

11.

Decaan

…controleert het definitieve manuscript op plagiaat…

Promotiecommissie

…beslist over toelating tot de verdediging. De leden
dienen afzonderlijk hun oordelen in bij…

7.

8

9.

12.

Uiterlijk 14 weken voor de
promotiedatum

Uiterlijk 8 weken voor de
promotiedatum

Promotor(es)

…tekent aan beide zijden de titelpagina en levert het
in bij…

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon)

Decaan

…tekent aan beide zijden de titelpagina en stuurt deze
naar…

Bureau Pedel

15.

Bureau Pedel

…zet de voorlopige promotiedatum om in een
definitieve en meldt dit aan de…

Promovendus

16.

Promovendus

…bereidt de drukproef van het proefschrift voor en
laat het proefschrift op papier vermenigvuldigen…

13.
14.

Uiterlijk 8 weken voor de
promotiedatum

17.

Uiterlijk 6 weken voor de
promotiedatum

Promovendus

…ondertekent de Licentieovereenkomst voor nietexclusieve openbaarmaking van een proefschrift in
digitale vorm en dient deze in bij…

Universiteitsbibliotheek

18.

Uiterlijk 4 weken voor de
promotiedatum

Promovendus

…stuurt het elektronische proefschrift (de drukproef)
naar de decaan en de promotor…

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon) en
promotor(es)

Promovendus

…levert twaalf gedrukte of gekopieerde exemplaren
van het proefschrift in bij, en maakt een afspraak over
de instructie voor de promotieplechtigheid met…

Bureau Pedel

Decaan

…stuurt de elektronische versie naar…

Universiteitsbibliotheek

Promotor(es)

…bereidt de promotieplechtigheid voor en zorgt zo
nodig voor gastopponenten.

19.
20.

Uiterlijk 3 weken voor de
promotiedatum

21.
22.

Promotiedatum

Promovendus

…verdedigt het proefschrift tijdens de
promotieplechtigheid…

23.

Promotiedatum

Promotiecommissie

…beslist over toekenning doctoraat.

.
Uitslag plagiaatcontrole

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon) en
promotor(es)

Hoezo?
Artikel 9, 10 en 11
Hoe?
Formulier: Voorstel voor
de samenstelling
promotiecommissie
Hoezo?
Artikel 19 en 20

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon)

College voor Promoties

Hoe?
Formulier: Verzoek tot
ontheffing van de
wettelijke opleidingseis
Hoezo?
Artikel 7.1 en 8
Hoezo?
Artikel 7.2
Hoe?
Formulier: Verzoek tot
toelating tot
promotietraject
Hoezo?
Artikel 9

Decaan (c.q. facultair
contactpersoon)

College voor Promoties

Hoe(zo)?

Beslissing toelating tot
verdediging van het
proefschrift door
promotiecommissie

Hoezo?
Artikel 19.4
Hoe?
Zie: Promotiekalender
Aula en Agnietenkapel
Hoezo?
Zie artikel 32.1 en 32.1
Hoe?
Zie ook bijlage B: Model
titelblad proefschrift
Hoezo?
Procedure van
manuscript tot
proefschrift
Hoezo?
Artikel 17.4
Hoezo?
Artikel 16.4, 22.1 en 19.7
Hoezo?
Artikel 17.5 en 17.6
Hoe?
Bijlage A: Formulier
beoordeling proefschrift
en toelating tot
verdediging
Hoezo?
Artikel 21, 22 en 25
Hoezo?
Artikel 25.3

Goedkeuring publiceren
proefschrift
Definitieve
promotiedatum door
Bureau Pedel
Identieke elektronische en
gedrukte versie van het
proefschrift
Digitale publicatie
proefschrift

Hoezo?
Artikel 24 en 32.3
Hoezo?
Artikel 25.5
Hoezo?
Procedure van
manuscript - proefschrift
Hoe?
Licentieovereenkomst
Universiteitsbibiotheek
Hoezo?
Artikel 30.1

Hoezo?
Artikel 30.2 en 33.2

Hoezo?
Artikel 33.1 en 35.6
Hoezo?
Artikel 36 en 38
Verlening doctoraat door
het College voor
Promoties

Hoezo?
Artikel 37 en 39

