Regeling Utrecht Excellent Scholarships voor niet-EU/EER-onderdanen
Als bedoeld in artikel 7.51d WHW; vastgesteld op 15 mei 2015 door het College van Bestuur met
instemming van de Universiteitsraad.
artikel 1: Voorwaarden voor een beurs
1.

Voor een beurs, bedoeld in artikel 3 komt in aanmerking de student, die:
a. niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie/ Europese Economische
Ruimte, Zwitserland of Suriname en instellingscollegegeld verschuldigd is aan de
Universiteit Utrecht;
b. een niet-Nederlandse vooropleiding op middelbare school en/of bachelor niveau heeft;
c. ingeschreven is voor een internationaal (bekostigd) masterprogramma van de Universiteit
Utrecht dat op 1 september start, dan wel voor het bachelorprogramma in Economics and
Business Economics of het University College Utrecht;
d. (indien van toepassing:) voldoet aan de voorwaarden om een Nederlands visum te krijgen;
e. door de Graduate school resp. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU
is geselecteerd als de kwalitatief beste internationale kandidaat op basis van de volgende
criteria:
goede tot excellente academische resultaten heeft behaald;
in staat is het programma af te ronden in de tijd die ervoor staat.

2.

Geselecteerde kandidaten die aan de voorwaarden van het eerste lid voldoen, krijgen in mei
voorafgaand aan het studiejaar waarin zij zijn toegelaten een beurs aangeboden. Studenten
kunnen geen beurs op grond van deze regeling aanvragen.

artikel 2 – Vaststelling budget
1. Jaarlijks stelt het College van Bestuur per kalenderjaar het budget voor de beurzen op grond
van deze regeling vast.
2. Op basis van het gemiddelde van het totaal aantal ingeschreven studenten in Engelstalige
programma’s over de twee voorgaande jaren verdeelt het College van Bestuur dit budget onder
de graduate schools, de Undergraduate School van USE en University College Utrecht.
3. Er worden slechts beurzen op grond van deze regeling verstrekt voor zover daarvoor gelden
beschikbaar zijn in het betreffende boekjaar.
artikel 3 – Toekenning en omvang van de beurs
1. De beurs wordt toegekend voor een studiejaar. De beurs kan jaarlijks verlengd worden, tot
uiterlijk de duur van het programma.
2. De Graduate school resp. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU bepaalt
de beurs van de geselecteerde kandidaten:
platinum dekt collegegeld + € 10.000 levensonderhoud
gold dekt het collegegeld
silver 75% van het collegegeld
bronze 50% van het collegegeld, of
ivory 25% van het collegegeld.
3. De beslissing houdt in de toekenning van een gift.
4.

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. In de beslissing wordt deze erop
gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het College van Bestuur.
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