Regels inzake 'Toetsafname op afstand opleiding Geneeskunde/SUMMA UMC Utrecht'
Vastgesteld door het opleidingsteam Geneeskunde/SUMMA en de examencommissie
Geneeskunde, 4 mei 2020.
Beste Geneeskunde/SUMMA-student,
Binnenkort neem je deel aan een online toets van de opleiding Geneeskunde/SUMMA. Deze
toets vindt plaats onder bijzondere omstandigheden vanwege de maatregelen die nodig zijn
i.v.m. de Covid-19 epidemie.
De opleiding en examencommissie vertrouwen, nog meer dan anders, op jullie
professionaliteit en integriteit.
Lees dit formulier aandachtig door. Door deel te nemen aan een toets op afstand (via
bijvoorbeeld TestVision of BlackBoard) ga je automatisch akkoord met onderstaande
verklaring die het opleidingsteam en de examencommissie hebben opgesteld. Je kunt
alleen deelnemen aan de toets op afstand wanneer je akkoord gaat met alle punten in
deze verklaring.
Als je niet met de verklaring instemt en dus niet deelneemt aan de toets dan kun je, als je
dat wilt, een toelichting naar de examencommissie e-mailen via:
examenciegnk@umcutrecht.nl
Verklaring:
• Ik maak deze toets onder mijn eigen naam (oftewel ik ben ingelogd met mijn eigen
account).
• Ik maak deze toets zelf, zonder contact met of hulp van anderen.
• Ik zal vragen en antwoorden niet kopiëren of op een andere manier vastleggen of
verspreiden.
• Ik gebruik alleen toegestane hulpmiddelen en bronnen; deze hulpmiddelen of bronnen
zijn door of namens de examinator van de toets tijdig bekendgemaakt.
• Ik weet dat:
o Het schenden van bovengenoemde afspraken wordt aangemerkt als fraude [zie
Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 art. 5.15 (bachelor CRU; SUMMA) en art.
5.16 (master CRU)].
o Antwoorden gecontroleerd kunnen worden op plagiaat.
o De examencommissie middels mijn IP-adres kan achterhalen of er meerdere
toetsen tegelijkertijd vanaf hetzelfde IP-adres zijn gemaakt (uitzondering voor
studenten die op hetzelfde adres wonen en dit kunnen aantonen).

o

De uitslagen van deze toets onder voorbehoud zijn. De examinator kan mij in een
later stadium nog uitnodigen voor een aanvullende mondelinge toetsing,
bijvoorbeeld via Skype, Teams of Zoom.

Aanvullende voorwaarden
• Wanneer je wegens aantoonbare technische problemen de toets niet kan maken of
afronden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan de herkansing.
• Online deelname is uitsluitend mogelijk op de aangegeven datum en tijd.
Indien fraude wordt vastgesteld, zal de examencommissie de gebruikelijke procedure van
hoor en wederhoor toepassen en de student de gelegenheid geven gehoord te worden. Als
fraude wordt geconstateerd, wordt het testresultaat ongeldig verklaard en een berisping
gegeven die wordt aangetekend in OSIRIS. Er kan dan geen cum laude meer behaald
worden. Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen!
Het opleidingsteam Geneeskunde/SUMMA en de examencommissie Geneeskunde

