Algemene Voorwaarden Contractonderwijs
Rechten contractant
Contractanten hebben gedurende de periode waarin de cursus wordt gedoceerd en
waarvoor zij zijn toegelaten recht op:
- deelname aan onderwijs in het betreffende onderdeel
- deelname aan toetsing in de desbetreffende onderwijsperiode.
- uitreiking van het certificaat indien een voldoende resultaat is behaald voor de toetsing
(op aanvraag).
Contractanten hebben geen recht op begeleiding bij het schrijven van een scriptie of een
afstudeerwerk.
Aanmelding
Aanmelding kan uitsluitend via het aanmeldformulier op de website van Rechtsgeleerdheid.
Ook als u reeds bekend bent en een nieuwe aanmelding wilt doen maakt u gebruik van het
aanmeldformulier. Aanmelden via Osiris-student is voor contractanten niet toegestaan.
Is uw aanmelding na sluiting van de inschrijftermijn binnengekomen? Dan kan plaatsing in
de cursus niet gegarandeerd worden.
Er wordt gekeken of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de cursus. Wanneer er geen plaats
beschikbaar is ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht van ons.
Indien er nog wel plaatsen beschikbaar zijn zal uw aanvraag alsnog in behandeling worden
genomen.
Inschrijving en betaling
Wanneer uw inschrijving compleet is en de roosters definitief zijn vastgesteld ontvangt u
verdere praktische informatie via de mail en kunt u uw rooster raadplegen in MyTimetable.
De factuur wordt separaat verzonden. Zie de nieuwe tarieven op de website voor
contractonderwijs: https://students.uu.nl/rebo/rechtsgeleerdheid/contractonderwijs >
tarieven.
Toetsing
Wanneer u bent ingeschreven voor het onderwijs bent u automatisch ook ingeschreven
voor de toetsen. Alle toetsen, papers, presentaties etc. maken deel uit van het eindcijfer.
Indien het (gewogen) eindcijfer minimaal een niet-afgeronde 4.0 en maximaal een 5.4 is,
komt u in aanmerking voor een reparatiemogelijkheid.
Indien de contractant hiervoor in aanmerking komt, ontvangt hij daarvan bericht. De
Onderwijs- en Examenregeling van het Departement Rechtsgeleerdheid is voor het overige
niet van toepassing op het Contractonderwijs.
Uitslagen toetsen en certificaat
De uitslagen van de toetsen zijn als eerste bekend bij de afdeling van de cursus die u
gevolgd heeft. Op de toets zelf wordt meestal bekend gemaakt wanneer de (voorlopige)
uitslagen bekend gemaakt worden. Indien een toets voldoende is gemaakt, ontvangen
contractanten op aanvraag door middel van een mail naar het Studiepunt Rechten een
certificaat. Heeft u de cursus niet behaald? Dan kunt u zich tijdens de inschrijfperioden
opnieuw aanmelden voor de cursus in een nieuw studiejaar of volgende periode waarin de
cursus wordt aangeboden. U betaalt het volledige tarief voor deze nieuwe aanmelding.
Afmelding
Afmelding voor contractonderwijs is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van
het onderwijs per e-mail onder vermelding van bank- of gironummer voor terugstorting
van het cursusgeld. Indien de afmelding binnen de gestelde termijn plaats heeft, vindt
restitutie van het cursusgeld plaats, na aftrek van 25% administratiekosten. In geval van
niet-tijdige afmelding vindt geen restitutie plaats.
Restitutie vindt evenmin plaats indien de contractant door enige oorzaak niet in staat is of
niet langer geïnteresseerd is in het volgen van het contractonderwijs en/of het deelnemen
aan de toetsen, tenzij tijdig op juiste wijze is afgemeld.
Indien de faculteit zich genoodzaakt ziet af te wijken van de aangekondigde omvang of
vorm, waarin het onderwijs zou plaatsvinden danwel zich genoodzaakt ziet af te wijken
van de aangekondigde toetsdata dan vindt geen (gehele of gedeeltelijke) restitutie plaats.
Indien een vak in het geheel vervalt, dan vindt restitutie plaats.
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