Overzicht wijzigingen OER RGL BA 2021/2022

•

Art. 3.12 – honoursprogramma (Utrecht Law College)
Art. 3.12, lid 1: Vierde zin: “in beginsel” voor 15 studiepunten (ECTS) verwijderd.
Art. 3.12, lid 3: eerste zin vervangen door: Bij aanvang van semester 2 kunnen studenten
vanuit de reguliere opleiding instromen in het ULC (in plaats van ‘studenten kunnen vanuit
de reguliere opleiding instromen in het ULC tot aanvang van het tweede semester van de
opleiding’).

•

art. 3.8a – gebied met negatief reisadvies
Nieuw artikel toegevoegd n.a.v. advies SO&O om iets op te nemen over buitenlandperiode
in een gebied met een negatief reisadvies.

•

art. 5.3 – cijfers
Lid 1 en (het nieuwe) lid 2 zijn enigszins aangepast, zodat duidelijk wordt dat er bij een
cursus met maar één toets in totaal, het cijfer 5 niet voorzien wordt van decimalen.

•

art. 5.5 – reparatie en herkansing
De reparatieregeling is aangepast conform het voorstel van de Commissie Van den Brink.
De kern van de nieuwe regeling is dat bij een onvoldoende eindresultaat van tenminste
een 4 niet meer het gehele vak, maar alleen de betreffende deeltoets wordt gerepareerd
tot maximaal een zes, waarbij het behaalde deeltoetscijfer blijft staan voor zover deze
voldoende is. In het gros van de gevallen is dit een verbetering voor studenten en ook
voor docenten.
Lid 1 In het kader van de reparatieregeling is het door Osiris afgeronde eindresultaat
leidend; als een student als gevolg van meerdere deeltoetscijfers bijv. uitkomt op een 3,95
als eindresultaat (en daarmee in Osiris op een 4,0), dan geldt de reparatieregeling voor
deze student. Ter verduidelijking hiervan in lid 1 ‘(in Osiris afgeronde)’ toegevoegd.

•

art. 5.12 – inzagerecht
lid 2: de term ‘belanghebbende’ is vervangen door ‘die student’.

•

art. 5.14 – vrijstellingen
De HBO-opleiding International and European Law (van The the Hague University of
applied sciences) is toegevoegd. De examencommissie heeft besloten dat studenten met
een diploma van deze opleiding vrijstelling kunnen aanvragen voor de cursussen Inleiding
Europees Recht, European Law en Public International Law. Zie ook bijlage 6, waarin deze
vrijstellingen nu zijn opgenomen.

•

art. 5.15 – fraude en plagiaat
In lid 1 zijn (drie) voorbeelden van fraude toegevoegd voor de situaties dat de toetsing
online plaatsvindt.
Lid 3 en 4 zijn aangepast. De herformulering biedt nu ruimte om als examencommissie
niet per se een sanctie op te leggen bij vaststelling van plagiaat. Onder meer onze
examencommissies hebben die behoefte uitgesproken. Bijvoorbeeld als het gaat om lichte
tekortkomingen, die op zichzelf wel plagiaat zijn, maar die niet per se hoeven te nopen tot
een ongeldigverklaring van een toets. Dit geeft tegelijkertijd ook ruimte voor andere
maatregelen. Het huidige vierde lid suggereert dat er een strikt gebonden
sanctiebevoegdheid is neergelegd waarin geen beleids- of beoordelingsvrijheid voor de
examencommissie is met betrekking tot de zwaarte van de op te leggen sanctie. Dat is
niet de bedoeling en ook niet in lijn met jurisprudentie. De bestuursrechter toetst de
evenredigheid van de opgelegde sanctie ten opzichte van de ernst van de overtreding.

•

Art. 7.4 – (bindend) studieadvies (BSA)
Lid 10. Kleine aanpassing omdat voor het huidige jaar een BSA van 37,5 geldt en voor
2021-2022 weer ‘gewoon’ een BSA van 45 ECTS.

•

Art. 8.3 – bestuur Utrecht Law College (ULC)
Lid 1 is aangepast, omdat in de huidige regeling niet voorzien is in de benoeming van een
voorzitter.
Bij lid 2 het woordje ‘tot’ in ‘bij’ gewijzigd, gelet op de wijziging van artikel 3.12 lid 3
eerste zin (zie hierboven).

•

Bijlage 6
Vrijstellingen
Toegevoegd:
4. Een diploma International and European Law behaald aan The Hague University of
Applied Sciences
Deze vooropleiding geeft vrijstelling voor de volgende cursussen uit het studieprogramma:
-Inleiding Europees Recht (7,5 ECTS)
-Public International Law (7,5 ECTS)
- European Law (7,5 ECTS)
-(voor zover van toepassing) vrije profileringsruimte (juridisch) op niveau 1 (15 ECTS)

