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Hoofdstuk 1. Begrippen 

 

 

Art. 1. In deze procedureregels wordt verstaan onder: 

- Promotiereglement: de beschikking no. 1329 dd. 28 februari 1990 van de Minister van 

Onderwijs en Volksontwikkeling  ter uitvoering van art. 17 lid 2 van het Academisch 

Besluit (S.B.1986 no. 39) 

- CPE: de op grond van art. 5 lid 1 sub c van het Besluit Universiteitsbestuur (S.B. 1988 

no. 32) ingestelde Commissie voor Promoties en Eredoctoraten 

- UvS: de Anton de Kom Universiteit van Suriname 

- Wetenschappelijk corps: alle docenten en onderzoekers in de rang van adjunct 

wetenschappelijk medewerker en hoger, die vol- of deeltijds in dienst zijn van de UvS 

- Promotiecollege: het orgaan gevormd door alle gepromoveerde leden van het 

wetenschappelijk corps, en voorgezeten door de oudste in levensjaren onder hen 

- Promotor: degene die krachtens art. 6 van het promotiereglement het jus promovendi 

bezit 

- Referent: persoon als bedoeld in art.18 sub b van deze procedureregels 

- Promovendus: degene die krachtens art. 4 van het promotiereglement toegang heeft tot 

de promotie en zich metterdaad op de promotie voorbereidt 

 

 

 

Hoofdstuk II. Toekenning van doctoraten 

 

 

Art. 2. Aan de UvS kunnen doctoraten worden toegekend in: 

a. de maatschappijwetenschappen, 

b. de medische wetenschappen, 

c. de technologische wetenschappen. 

 

Art. 3. De toekenning van het doctoraat geschiedt op gezag van de CPE ten overstaan van 

het wetenschappelijk corps. 

 

Art. 4. Toegang tot de promotie heeft een ieder die : 

a. in het bezit is van  
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1. een getuigschrift blijkens hetwelk aan de UvS in het betreffend wetenschapsgebied 

het Doctoraal-,  Master of Science of Bachelor of Science examen met goed gevolg is 

afgelegd, of  

2. een daarmee door de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling tenminste 

gelijkwaardig geacht diploma; 

b. een proefschrift heeft geschreven zomede ten minste zes niet op het onderwerp van het 

proefschrift betrekking hebbende stellingen; 

c. zich met goed gevolg heeft gekweten van eventueel andere door de CPE in overleg met 

de betreffende faculteit verstrekte studie-opdrachten; en 

d. heeft voldaan aan de overige bij of krachtens deze procedureregels gestelde vereisten. 

 

 

 

Hoofdstuk III. Proefschrift en stellingen 

 

 

Art. 5. 1. Een proefschrift is een oorspronkelijk wetenschappelijk werk dat de kennis op het 

betreffend wetenschapsgebied verruimt en/of verdiept. Het getuigt van het vermogen van 

de promovendus tot zelfstandige wetenschapsbeoefening, is qua presentatie en 

taalgebruik van goed gehalte, en bevat een gedegen verantwoording van het verrichte 

onderzoek. Het onderzoek moet van voldoende  omvang zijn..3 

2. Behoudens goedkeuring door de CPE kan een proefschrift bestaan uit een aantal 

publicaties van de promovendus in vooraanstaande vakbladen, mits deze  publicaties 

handelen over hetzelfde onderwerp, overdrukken ervan voorzien van de verbindende 

elementen die er één geheel van maken (zoals inleiding, probleemstelling, conclusies en 

samenvatting), en in één band zijn verenigd, en zij in hun totaliteit het karakter, de kwaliteit 

en de omvang hebben van een proefschrift. 

3. Van een proefschrift wordt verlangd dat het gedrukt en in een handzaam formaat 

uitgevoerd is. Indien het doen drukken van het werk op een onoverkomelijk bezwaar stuit, 

kan de CPE besluiten dat een ander vermenigvuldigingsprocédé is toegestaan. 

4. Elk proefschrift bevat daarnevens samenvattingen in de taal waarin het werk 

geschreven is zomede in ten minste twee andere talen. Twee dezer drie talen zijn 

Nederlands en Engels. 

 

Art. 6. 1. Een proefschrift gaat vergezeld van tenminste zes niet op het onderwerp van het 

proefschrift betrekking hebbende stellingen. Deze stellingen zijn bondig geformuleerde 

                                                
3.Als norm voor de omvang wordt gehanteerd het equivalent van ongeveer 5.000 (of méér) arbeidsuren besteed aan het 

promotie-onderzoek en de afronding daarvan met een proefschrift,e.e.a. ter beoordeling van de in art. 21 bedoelde 

commissie. 
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beweringen, vallen zoveel mogelijk buiten het wetenschapsgebied waaruit het onderwerp 

van het proefschrift is genomen, zijn wetenschappelijk goed onderbouwd, lenen zich voor 

oppositie, en zijn zoveel mogelijk  voorzien van een bronvermelding. 

2. De stellingen zijn geschreven in het Nederlands of het Engels. 

 

 

 

Hoofdstuk IV. Promotor(en) 

 

 

Art. 7. Als promotor kunnen optreden hoogleraren, lectoren magnus en lectoren van de 

UvS. 

 

Art. 8. In geval er twee promotoren zijn, kan één van hen een hoogleraar of lector van een 

buitenlandse universiteit zijn, vooropgesteld dat zijn autoriteit op het betreffend vakgebied 

door de CPE en de faculteit voldoende wordt bevonden. 

 

Art. 9. 1. De promotor begeleidt de promovendus bij de totstandkoming van het  

proefschrift. Hij leest het manuscript en overtuigt zich ervan dat de promovendus  daarvan 

de auteur is. Hij beoordeelt de omvang van het onderzoek en toetst het manuscript aan de 

eisen die in het algemeen aan het wetenschappelijk gehalte van een proefschrift en aan 

de presentatie van een wetenschappelijke publicatie mogen worden gesteld. Hij kan in dat 

verband voorstellen tot wijziging doen. 

2. De promotor draagt de verantwoordelijkheid voor de aanvaarding van het 

manuscript als proefschrift, dat daartoe aan zijn goedkeuring is onderworpen. Hij ziet er 

tevens op toe, dat in het proefschrift niets voorkomt dat strijdig is met de openbare orde of 

de goede zeden, en dat bij het overnemen van wetenschappelijk werk van derden op 

duidelijke wijze  bronvermelding plaatsvindt. 

 

 

 

Hoofdstuk V. Mogelijkheid tot promoveren 

 

 

Art. 10. Iedere promotie-kandidaat behoort zich er allereerst van te overtuigen dat voor  

hem de mogelijkheid bestaat op het gekozen onderwerp aan de UvS te promoveren. 
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Art. 11. De kandidaat verzoekt daartoe de CPE schriftelijk aan de UvS te mogen 

promoveren. Daarbij worden overgelegd: 

a. de officiële stukken blijkens welke een toereikende opleiding zoals omschreven is art. 4 

sub a met goed gevolg is voltooid; 

b. een beknopte omschrijving van de afstudeerrichting en het afstudeerprogramma; 

c. een opgave van het onderwerp waarop en de faculteit waarin hij zou willen promoveren. 

 

Art. 12. Indien de CPE daarvoor redenen aanwezig acht, raadpleegt zij het 

promotiecollege over de vraag of aanvullende studie - opdrachten als bedoeld in art. 4 sub 

c noodzakelijk zijn. 

 

Art. 13. In geval wordt besloten tot het verstrekken van zulke aanvullende 

studieopdrachten, stelt de CPE deze vast in  overleg met de faculteit waarin de kandidaat 

zou willen promoveren. 

 

Art. 14. Vervolgens bepalen de CPE en de faculteit in overeenstemming met elkaar of een 

goede basis bestaat voor de aangevraagde promotie, waarna de CPE de kandidaat 

daaromtrent schriftelijk uitsluitsel verschaft. 

 

Art. 15. De kandidaat kwijt zich van de studie - opdrachten bedoeld in art. 13 onder 

verantwoordelijkheid van de  betreffende faculteit. Deze stelt de CPE schriftelijk op de 

hoogte van de bereikte resultaten. 

 

 

 

Hoofdstuk VI. Eerste voorbereiding van de promotie 

 

 

Art. 16. Alvorens een daarvoor in aanmerking komend docent zich tegenover een promotie 

- kandidaat bereid verklaart als promotor op te treden, is hij gehouden in overleg te treden 

met de faculteit, zich ervan te overtuigen dat de kandidaat in beginsel toegang heeft tot de 

promotie aan de UvS, en de kandidaat deze procedureregels ter hand te stellen. 

 

Art.17. Nadat haar uit het overleg bedoeld in art. 16 gebleken is dat een promotie- 

kandidaat ver is gevorderd met de voorbereidingen, stelt de faculteit de CPE en daarvoor 

in aanmerking komende buitenlandse universiteiten in kennis van de naam van de 

kandidaat en het onderwerp van het proefschrift. 
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Art. 18. Zodra de betreffende docent van mening is dat het werkstuk van de promotie - 

kandidaat het niveau van een proefschrift heeft bereikt of binnenkort zal bereiken, 

verzoekt hij de faculteit: 

a. aan de CPE voor te stellen hem als promotor aan te wijzen; 

b. in overleg met hem ten minste één deskundige maar bij voorkeur twee deskundigen, die 

ten opzichte van hem voldoende onafhankelijkheid bezit(ten), bij de CPE voor te dragen 

voor aanwijzing als referent. 

 

Art. 19. De CPE wijst bovendien in overleg met de voorzitter van het promotiecollege twee 

leden van dat college aan, die afkomstig zijn uit andere faculteiten dan die waarin de 

promotie zal plaatsvinden en een zekere affiniteit hebben met het onderwerp van het 

proefschrift. 

 

Art. 20. 1. Referenten behoeven geen deel uit te maken van het wetenschappelijk corps. 

2. Zij toetsen het manuscript marginaal, met name aan de volgende elementen: de 

stand van zaken op het terrein van het beschreven wetenschapsgebied, de vraag of het 

onderzoek van de promovendus hieraan een eigen, nieuwe bijdrage levert, de 

zorgvuldigheid van de formulering en de helderheid van de betoogtrant. 

 

Art. 21. De promotor(en), de referent(en) en de twee in art. 19 bedoelde leden van het 

promotiecollege vormen tezamen de beoordelingscommissie. Zij wordt voorgezeten door 

de promotor resp. de meest daarvoor in aanmerking komende van beide promotoren. 

 

 

 

Hoofdstuk VII . Goedkeuring van proefschrift en stellingen 

 

 

Art. 22. 1. De goedkeuring van het proefschrift is voorbehouden aan de promotor(en), die 

daarin wordt (worden) geadviseerd door de andere leden van de beoordelingscommissie. 

2. Indien ten minste één der andere leden van de beoordelingscommissie van 

mening is dat het proefschrift toekenning van het doctoraat niet rechtvaardigt en deze 

opvatting schriftelijk en met redenen omkleed tijdig ter kennis brengt van de voorzitter van 

de commissie, kan goedkeuring van het proefschrift niet plaatsvinden dan nadat daartoe is 

geadviseerd door tenminste twee derde van het aantal leden van een commissie van 

beroep. Deze commissie wordt ingesteld door het bestuur van de faculteit. Zij bestaat uit 

de leden van de beoordelingscommissie zomede een gelijk aantal docenten uit en de 
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decaan van die faculteit. Laatstgenoemde is voorzitter van de commissie. 

 

Art. 23. Zo spoedig mogelijk na de goedkeuring van het proefschrift legt de promovendus 

zijn stellingen voor aan de promotor(en). Voor zover deze de verantwoordelijkheid voor 

goedkeuring ervan niet zelf meent (menen) te kunnen dragen, verwijst (verwijzen) hij (zij) 

de promovendus naar ter zake binnen of buiten de faculteit bevoegde leden van het 

wetenschappelijk corps, tot wie de promovendus zich zal moeten wenden ter verkrijging 

van hun schriftelijke akkoordverklaring. In bijzondere gevallen kan, na goedkeuring door 

de CPE, eveneens worden verwezen naar deskundigen die geen lid zijn van het 

wetenschappelijk corps. 

 

Art 24. De beoordelingscommissie resp. de commissie van beroep geeft van haar 

bevindingen schriftelijk kennis in een memorandum gehecht aan de brief waarmede de 

promotor(en) door tussenkomst van het bestuur van de faculteit de CPE op de hoogte stelt 

(stellen) van de goedkeuring van het proefschrift met bijbehorende stellingen. 

 

 

 

Hoofdstuk VIII. Finale voorbereiding van de promotie 

 

 

Art. 25. Direct na verzending van de brief bedoeld in art. 24 geeft (geven) de promotor(en) 

de promovendus toestemming het proefschrift met bijbehorende stellingen te laten 

drukken. 

 

Art. 26. 1. De promovendus richt zich vervolgens, onder aanbieding van een tijdschema, 

schriftelijk tot de voorzitter van de CPE met het verzoek  een voorlopige datum voor de 

promotie vast te stellen. 

2. Zodra de laatste drukproef van het proefschrift en de bijbehorende stell ingen is 

gecorrigeerd, zendt de promovendus drie exemplaren van de gecorrigeerde drukproef van 

de omslag, het titelblad en de achterzijde van het schutblad ter goedkeuring aan de 

voorzitter van de CPE. 

3. Na goedkeuring van deze - eventueel door hem verbeterde - drukproef  zendt 

de voorzitter van de CPE haar terug naar de promovendus als  bijlage van een brief 

waarin tevens de definitieve datum van de promotie is vermeld. Deze zal niet eerder zijn 

dan zeven weken na dagtekening van de betreffende brief. In dezelfde brief zijn eveneens 

aangegeven het aantal exemplaren van het proefschrift en de bijbehorende stellingen dat 

de promovendus ter beschikking zal stellen  van de UvS en de geldelijke bijdrage welke 

daarvoor zal worden toegekend. 
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Art. 27. 1. Tenminste vier weken vóór de datum van de promotie doet de  promovendus het 

in art. 26 lid 3 bedoelde aantal exemplaren van het proefschrift en de stellingen bezorgen 

op het bureau van de CPE. 

2. Het bureau van de CPE zendt onverwijld een exemplaar van het proefschrift en 

de stellingen naar de leden van de CPE, het bestuur van de UvS, de leden van de 

beoordelingscommissie, de decaan van de faculteit, de overige leden van de faculteit voor 

zover zij schriftelijk de  wens daartoe te kennen hebben gegeven, en de besturen van alle 

faculteiten. 

3. Een exemplaar van het proefschrift met bijbehorende stellingen wordt 

gedurende tenminste twee weken voorafgaande aan de datum van de promotie voor een 

ieder ter inzage gelegd op het bureau van de CPE. 

4. Als de promovendus om welke reden dan ook in gebreke blijft te voldoen aan de 

termijn genoemd in lid 1, vindt de promotie geen voortgang op de afgesproken datum. Er 

wordt dan een zodanige datum  voor de promotie vastgesteld, dat wel kan worden voldaan 

aan de  vermelde voorwaarde. 

 

Art. 28. 1. Leden van het wetenschappelijk corps, voor zover zij geen lid zijn van de 

beoordelingscommissie, kunnen tot één week vóór de datum van de promotie de voorzitter 

van de CPE schriftelijk vragen hen de gelegenheid te geven te opponeren. 

2. In overleg met de beoordelingscommissie stelt de voorzitter van de CPE 

vervolgens vast welke van de in lid 1 bedoelde aanvragen kunnen worden gehonoreerd, 

waarna ieder der aanvragers op de hoogte wordt gesteld van de beslissing genomen met 

betrekking tot zijn aanvraag. 

 

Art. 29. 1. De voorzitter van de CPE, de decaan van de faculteit en de leden van de 

beoordelingscommissie, voor zover zij tevens lid zijn van het wetenschappelijk corps, 

vormen tezamen de promotiecommissie ingesteld krachtens art. 8 van het 

promotiereglement. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de CPE. 

2. Aan de bijeenkomsten van de promotiecommissie nemen deel de leden van de 

beoordelingscommissie die niet tevens lid zijn van het wetenschappelijk corps, alsmede de 

ingevolge art. 28 tot opponeren bevoegde leden van het wetenschappelijk corps. Zij 

hebben in die bijeenkomsten een raadgevende stem. 

3. De promotiecomissie organiseert de promotie, regelt tevoren de volgorde en 

tijdsduur van de opposities, beslist of het doctoraat zal  worden toegekend en, zo ja, of dit 

zal geschieden met het predicaat cum laude. 
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Hoofdstuk IX. De promotie 

 

 

Art. 30. De promovendus wordt door de voorzitter van de CPE tijdig ingelicht over de 

gang van zaken tijdens de promotie. 

 

Art. 31. 1. De promotie vindt plaats ten overstaan van de promotiecommissie in een 

openbare vergadering van de commissie. Deze wordt gehouden in de aula van de UvS. 

2. Gedurende het eerste deel van de vergadering wordt de promovendus de 

gelegenheid gegeven zijn proefschrift en de daarbij behorende  stellingen te verdedigen 

tegen de bedenkingen van de leden van de promotiecommissie alsmede van een ieder die 

tot het voeren van  oppositie toestemming van de voorzitter van de CPE heeft gekregen. 

3. Dit deel van de vergadering eindigt één klokuur nadat het is begonnen. Het 

einde wordt aangekondigd door de pedel met de woorden ‘hora est’, waarna de 

vergadering wordt geschorst. 

 

Art. 32. 1. Na zijn openingswoord geeft de voorzitter van de CPE zoveel mogelijk in de 

afgesproken volgorde en met inachtneming van de overeengekomen tijdsduur het woord 

aan de opponenten en na iedere opponent aan de promovendus ter beantwoording van de 

oppositie. 

2. Tot het voeren van oppositie zijn alle leden van de promotiecommissie zomede 

de in art. 29 lid 2 bedoelde personen gerechtigd. 

3. In bijzondere gevallen kan, na goedkeuring door de voorzitter van de CPE, 

gehoord de beoordelingscommissie, ook oppositie worden gevoerd door andere dan de in 

het vorige lid bedoelde personen. 

 

Art. 33. 1. Na beëindiging van het eerste deel van de vergadering trekt de 

promotiecommissie zich terug voor vertrouwelijk beraad. Zij beslist dan of het doctoraat zal 

worden toegekend en, zo ja, of dit zal geschieden met het predicaat cum laude. 

2. Het doctoraat wordt toegekend indien de promotor(en) dit voorstelt (voorstellen) 

en niet tenminste de helft der leden van de promotiecommissie in volledige samenstelling 

zich tegen toekenning verklaart. 

3. Besloten wordt tot toevoeging van het predicaat ‘cum laude’ indien: 

a. de promotor(en) tenminste twee weken voor de datum van de promotie schriftelijk een 

daartoe strekkend voorstel heeft (hebben) ingediend bij de voorzitter van de CPE; en 

b. tenminste twee derde van het aantal leden van de promotiecommissie in volledige 

samenstelling, onder wie de promotor(en), zich daarvoor uitspreekt. 
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Art. 34. 1. Na het beraad van de promotiecommissie wordt de vergadering heropend. 

2. De voorzitter van de CPE doet mededeling van de toekenning van het 

doctoraat, en maakt melding van het predicaat ‘cum laude’ indien de promotiecommissie 

tot toevoeging daarvan heeft besloten. 

3. Vervolgens verzoekt hij de promotor (resp. één der promotoren) de 

promovendus met de verkregen waardigheid te bekleden. 

4. Na zich hiervan te hebben gekweten houdt de promotor (resp. één der 

promotoren) het laudatio. 

5. Tenslotte spreekt de voorzitter van de CPE een gelukwens uit, waarna hij de 

vergadering sluit. 

Art. 35. Ten bewijze van het verworven doctoraat ontvangt de gepromoveerde een in het 

Nederlands gesteld getuigschrift, op de achterzijde waarvan een vertaling in het Engels en 

het Spaans is afgedrukt. Het predicaat ‘cum laude’ wordt op het getuigschrift vermeld. 

 

 

 

Hoofdstuk X. Geschillen 

 

 

Art. 36. 1. Indien tijdens de voorbereiding of bij de goedkeuring van het proefschrift en de 

stellingen tussen de promotor(en) en/of referent(en) enerzijds en de promovendus 

anderzijds een geschil ontstaat dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, verleent 

de decaan van de  faculteit op verzoek van de meest gerede partij zijn bemiddeling. 

2. Indien de bemiddeling van de decaan niet tot een oplossing leidt, beslist de 

CPE of er aanleiding is om, met inachtneming van de in dit reglement voorgeschreven 

procedures, (een) andere promotor(en) en/of referent(en) aan te wijzen. 

 

 

 

Hoofdstuk XI. Samenloop van functies 

 

 

Art. 37. In geval de voorzitter van de CPE of de decaan van de faculteit hetzij als promotor 

hetzij als referent optreedt, worden de taken welke hem ingevolge dit reglement uit hoofde 

van zijn eerstgenoemde functie toevallen overgenomen door zijn waarnemer in die functie. 
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Hoofdstuk XII. Slotbepalingen 

 

 

Art. 38. Deze procedureregels gelden niet voor de verlening van eredoctoraten door de 

UvS. 

 

Art. 39. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de CPE. 
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Addendum 1 bij de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement, die in 

werking traden op 1 februari 1991 

 

 

Vastgesteld door de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten op 12 juni 1995. 

Bekrachtigd door het Bestuur van de Universiteit op 1 juli 1995. 

 

 

Art. 5, lid 3. Indien het bezwaar van financiële aard is zal de uitzonderingsbepaling vervat 

in dit lid als volgt worden toegepast: 

 

1. In geval een promovendus de kosten van het doen drukken van een proefschrift niet zelf 

kan dragen dient hij daarvoor sponsoring te zoeken. De CPE en het faculteitsbestuur 

staan hem daarin bij. 

 

2. Indien de CPE ervan overtuigd is dat een promovendus geen mogelijkheden heeft uit 

eigen middelen de drukkosten te betalen, en de pogingen om sponsoring te verkrijgen 

onvoldoende resultaat opleveren, staat zij de promovendus toe te kiezen voor een minder 

duur vermenigvuldigingsprocédé, dit op voorwaarde dat: 

a) lay-out, zetwerk, afdrukkwaliteit, papiersoort en inbind- resp. innaaiwerk die van een 

goed gedrukt boek zullen evenaren; 

b) de dissertatie, met inbegrip van de stellingen, na gereedkoming van het 

vermenigvuldigingswerk eruit zal zien als een model dat tevoren aan de CPE is 

voorgelegd en door deze werd goedgekeurd. 

 

 

Art. 7 en 8. Nadere uitwerking van het in deze artikelen bepaalde: 

 

1. Bij haar voordracht tot benoeming als promotor van een hoogleraar of lector van een 

buitenlandse universiteit (welke een gerenommeerde en geaccrediteerde universiteit dient 

te zijn) legt de faculteit een verklaring van het bestuur van die universiteit over, waaruit 

blijkt (a) dat betrokkene gepromoveerd is en als "full" professor of lector (Engels: 

"associate professor" of "reader”) aan de betreffende universiteit is verbonden alsook 

bevoegd is er als promotor op te treden, en (b) welke leeropdracht betrokkene heeft. 

2. Ook een oud- (waaronder emeritus-) hoogleraar, lector magnus of lector mag promotor 

zijn en wel tot vijf jaar nadat hij terugtrad uit dat ambt. In zeer bijzondere gevallen kan de 

CPE, na overleg met de faculteit, overschrijding van die termijn toestaan. 
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3. In geval er slechts één promotor zal zijn, is deze een erkend autoriteit op het 

wetenschapsgebied waarbinnen het onderwerp van het proefschrift valt. (Indien het 

onderwerp van het proefschrift niet valt binnen de leeropdracht van de voor benoeming tot 

promotor voorgestelde kandidaat, gaat het benoemingsvoorstel vergezeld van een 

gedegen toelichting waarin de bedoelde deskundigheid aan de hand van concrete 

gegevens wordt aangetoond.) 

 

4. In geval er twee promotors zullen zijn omdat het proefschrift de kennis op twee duidelijk 

verschillende wetenschapsgebieden verruimt en/of verdiept, is één van hen een erkend 

autoriteit op het ene wetenschapsgebied en de tweede op het andere; e.e.a. conform het 

bepaalde in punt 3 hierboven. 

 

5. In geval er twee promotors zullen zijn om een andere reden dan die vermeld in  punt 4 

hierboven, is ten minste één van hen een erkend autoriteit op het wetenschapsgebied 

waarbinnen het onderwerp van het proefschrift valt; e.e.a. conform het bepaalde in punt 3 

hierboven. De andere promotor heeft in elk geval uit hoofde van zijn specialisatie een 

redelijke kennis van dat wetenschapsgebied. 

 

6. Elke voordracht voor benoeming als promotor gaat vergezeld van betrokkene's 

schriftelijke bevestiging van zijn bereidheid als promotor op te treden. 
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Addendum 2 bij de Procedureregels ter uitvoering van het Promotiereglement, die in 

werking traden op 1 februari 1991 

 

 

Vastgesteld door de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten op 2O mei 1997. 

Bekrachtigd door het Bestuur van de Universiteit op 30 mei 1997. 

 

 

Art. 2. Nadere uitwerking van het in dit artikel bepaalde: 

 

Ter verduidelijking kan voor elke promotie op één der drie wetenschapsterreinen hier 

genoemd worden toegevoegd de naam van het vakgebied waarbinnen het onderwerp van 

het proefschrift valt, mits deze naam dezelfde is als die van een der studierichtingen resp. 

oriëntaties waarin de betreffende faculteit bachelors- of doctoraalopleidingen verzorgt. 

 

 

N.B.: Dit addendum heeft een tijdelijk karakter. Het blijft van kracht totdat de Commissie 

voor Promoties en Eredoctoraten zich nader heeft uitgesproken over deze 

aangelegenheid. 

 

 


