Wijzigingen en aanvullingen op de Geosciences MA OER 2020-2021:
Wijzigingen
Bepaling 2.3.4 is gewijzigd als volgt:
Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding en een bepaald programma wordt voor de op de
studiekiezerswebsite (www.uu.nl/masters of www.uu.nl/internationalmasters) vermelde relevante deadline
ingediend bij de toelatingscommissie. Verzoeken ingediend na deze deadlines worden niet in behandeling
genomen.
In de beslissing om het verzoek niet in behandeling te nemen wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid bij
het College van Beroep voor de Examens.
Bepaling 3.8.5.e MA OER algemeen, de omrekentabel in het Sustainable Development Joint Programme komt
te vervallen vanwege recente bestuurlijke besluitvorming.

Aanvullingen
Artikel 2.1a - Toelating en voorwaardelijke inschrijving in verband met COVID-19
In afwijking van het in artikel 2.1 (toelatingseisen opleiding) bepaalde geldt voor de tweejarige
masterprogramma’s dat de toelatingscommissie per 1 september 2020 kandidaten die aan de volgende
voorwaarden voldoen kan toelaten:
a. De bacheloropleiding is afgerond op enkele onderdelen na waarvan de studielast in totaal niet meer
bedraagt dan 15 studiepunten;
b. De kandidaat heeft uiterlijk 16 augustus 2020 via het daartoe vastgestelde formulier een aanvraag voor
toelating ingediend, waarin:
- is aangegeven welke bachelor-onderdelen betrokkene niet heeft kunnen afronden onderwijsperiode 3 en 4
van het studiejaar 2019-2020;
- is aangegeven dat deze vertraging samenhangt met de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19;
- een studieplan is opgenomen waarin is aangegeven hoe betrokkene het behalen van de ontbrekende
bachelor-onderdelen gaat combineren met het volgen van de master.
c. De kandidaat behoort tot een van de volgende groepen:
i. studenten die ingeschreven staan voor een bachelor aan de UU;
ii. studenten die ingeschreven staan voor een bachelor aan een andere Nederlandse universiteit (of hogeschool
als een hbo-bachelor toegang geeft tot de master);
iii. studenten die ingeschreven staan voor een bachelor aan een universiteit in een EER-land;
iv. studenten die ingeschreven staan voor een bachelor aan een universiteit in een niet-EER-land, indien zij op 1
september 2020 een MVV/verblijfsvergunning hebben gekregen dan wel in de aanvraagprocedure voor een
MVV/verblijfsvergunning zitten.
2. De toelatingscommissie beoordeelt:
- of aan de voorwaarden in het eerste lid is voldaan, en
- of er naar het oordeel van de toelatingscommissie een studeerbaar programma is bij het combineren van het
behalen van de ontbrekende bachelor-onderdelen met het volgen van de master.
De kandidaat die aan beide voorwaarden voldoet, krijgt een definitieve toelatingsbeschikking.
3. De kandidaat die is toegelaten op grond van het eerste lid en tweede lid, moet uiterlijk 1 september 2021
het bachelorexamen behaald hebben. Indien het bachelorexamen niet voor die datum is behaald, is
herinschrijving voor de opleiding in het studiejaar 2021-2022 niet mogelijk.
4. De kandidaat die is toegelaten op grond van het eerste lid en tweede lid, mag niet beginnen aan de
masterthesis als het bachelor eindwerkstuk nog niet is afgerond.
5. Tegen beslissingen met betrekking tot de toelating op grond van dit artikel is beroep mogelijk bij het College
van beroep voor de examens. De kandidaat wordt hierop gewezen in de beslissing van de toelatingscommissie
art. 3.9a - gebied met negatief reisadvies
1. Onderdelen waarvoor de student naar gebieden in het buitenland of het Caribisch deel van het Koninkrijk
moet reizen waarvoor door het ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies van classificatie rood
(niet reizen) of oranje (alleen noodzakelijke reizen) is gegeven gedurende de periode dat de cursus zal
worden gevolgd, kunnen niet ingebracht worden in de opleiding.

2.

Namens de decaan kan in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken van het bepaalde in het
eerste lid. Toestemming kan slechts worden gegeven in geval:
• het een verplicht onderdeel van de studie betreft,
• waarvoor geen alternatief bestaat, en
• het noodzakelijk is dat dit gevolgd wordt, en
• er naar het oordeel van de UU voldoende garanties zijn dat de veiligheid en gezondheid worden
geborgd.

