Overzicht relevante wijzigingen OER BA RGL 2018/2019
•

Art. 1.2 – begripsbepalingen
In de definitie van cursuscoördinator is het zinsgedeelte ‘..is aangewezen of diens
vervanger’ verwijderd ter verduidelijking van het examinatorenbeleid.

•

Art. 3.10 – honoursprogramma / Art. 6.5 – honours-getuigschrift / Art. 8.3 – bestuur
Utrecht Law College (ULC)
Teksten zijn aangepast conform huidige vereisten honoursprogramma.

•

Art. 5.2 – examencommissie
In lid 6 het zinsgedeelte ‘waaronder bepalingen inzake het aanwijzen van examinatoren’
toegevoegd om belang examinatorenbeleid te benadrukken.

•

Art. 5.5 - reparatie
Minimumcijfer voor deelname aan reparatietoets is van een 'niet afgeronde 4,0' gewijzigd
naar ‘eindcijfer van ten minste een 4,0’.
Ook is een bepaling toegevoegd aan het artikel dat een student niet in aanmerking komt
voor aanvullende of vervangende toetsing indien een voldoende is toegekend.

•

Art. 5.8 - individuele toetsvoorziening voor afronding van de opleiding
In de tweede zin is de voorwaarde ‘langer dan een semester (studievertraging)’ aangepast
naar ‘minimaal drie maanden’, overeenkomstig de master OER.

•

Art. 5.11 – inzagerecht
Er is een lid toegevoegd ter verduidelijking dat in het Reglement examencommissie nadere
bepalingen over inzagerecht/nabespreking kunnen zijn opgenomen.

•

Art. 5.14 – fraude en plagiaat
Aan de bepalingen over wat 'fraude' is, is een bepaling toegevoegd over het aftekenen van
presentielijsten door iemand anders.
Uit de definitie wat 'plagiaat' is, is 'van anderen' gewijzigd in ‘van anderen of uit ouder
eigen werk’, zodat het opnieuw gebruiken van eigen werk, dat als een van de voorbeelden
wordt genoemd, ook onder de definitie valt.

•

art. 6.2 – judicium
In de voetnoot is het judicium voor DD-studenten verwijderd. Dit wordt als onwenselijk en
onwerkbaar beschouwd vanwege de verschillende beoordelingssystemen waar rekening
mee moet worden gehouden en het feit dat het niet eerlijk is tegenover andere studenten
met vrijstellingen.

•

Art. 7.4 – (bindend) studieadvies (BSA)
In een nieuw 12e lid is opgenomen dat er geen afwijzend studieadvies kan worden
uitgebracht als de student alle tentamens verbonden aan de cursussen in de eerste
periode in de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten heeft
behaald.
Daarbij is de zin toegevoegd dat in bijlage 1 staat opgenomen welke cursussen tot het
eerste jaar van de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten (ECTS)
behoren.

•

Bijlage 1 - Programma bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
In 2.2. is t.a.v. het notarieel traject dezelfde zin toegevoegd als bij het toga-traject over
automatisch beschikken over civiel effect.

•

Bijlage 8 - Standaardvrijstellingen voor UCU- en UCR-studenten
Overzicht (UCR) vrijstellingen is geactualiseerd.

•

Bijlage 9 - Inbrengtabellen i.v.m. invoering nieuw curriculum per 1 september 2015
Zinsgedeelte is toegevoegd ter verduidelijking dat bij het behalen van cursussen (of
combinaties van cursussen) die elkaars equivalenten zijn, alleen het laatst behaalde
resultaat telt en dus het eerste resultaat wordt overschreven.
Er zijn voetnoten bij bepaalde cursussen (uit oude curriculum) toegevoegd ter
verduidelijking dat zij overlap opleveren met bepaalde cursussen (uit nieuwe curriculum).

