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BEKENDMAK!NG
nieuw formulier Dispensatie aanvragen

De Examencommissie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen maakt hierbij, na
overleg met de Studentendecanen en het Dagelijks Bestuur van de Faculteit, bekend dat
dispensatie kansen conform het 2004 en het 20L5 Bachetor Examenreglement ingaande L
oktober 2017 moeten worden aangevraagd middels het nieuw ontworpen formulier voor
Dispensatie aanvragen.

L. De aanvrager kan het formulier downloaden van de website wwvy.uvs.edu .

2. Het ingevuld aanvraagformulier moet samen met het plan van aanpak bij de afdeling
agenda FmijW in tweevoud worden ingediend, uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang
van de betrokken tentamenperiode.

3. De aanvrager kan per email een oproep ontvangen om eventueel nadere toelichting te
geven bij de Examencommissie en/ of de Studentendecaan.

4. De aanvrager ontvangt per email een bericht dat er een antwoordbrief klaar ligt bij de
afdeling agenda FMijw.

Ten aanzien van de te volgen procedure wordt verwezen naar:

a) Bekendmaking DC/10.040 d.d. L7/t2l2OL0 (uitsluitend voor studenten t/m 2Ou4/2OLS,
die vallen onder de bepalingen van het Examenreglement ZOO4I

b) Art 7 lid 3 en lid 4 van het Examenreglement 2015 (uitsluitend voor studenten v/a
20Ls/2016)

Paramaribo, 3_O augustus 2017

Met vriendelijke groeten,

Examencom missie van de Facu lteit der Maatschappijwetenschappen

(voorzitter)

Joe
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cc: * Dagelijks Bestuur F.MU.W. * Faculteitsadministratie

* RCs {alle richtingen) * Studentendecaan

* Chefs de Bureau F.MU.W. * Examencommissie

* Studgie * StuZa
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FORMULIER DISPENSATIE AANVRAAG

Jaar van 1e insch

Vakken waarvoor

forrnutier in tweevoud indienen bij derol lllulltrl ll l lwEsvvu

origineelbetalingsbewijs(kwitantie1aanr.e@af2Ot5l2oL6)ofschriftelijk
bewiis Studentendecaan bij dispensatiekans 1 ' ' '-

Plan van AanPak .rnn
voor de aanvanB van qe lellgl(kenlgl

11, art 9 lid 3* (ER2004) en art 7 lid 3
aanvragen o'g'v' art 5 lid

' 
overmacht en/of bijzondere -

, zwangerschaP' dringende

huiseliike- omstandigheden, dan moeten at;sten e;/ of overiBe bewijzen worden aangehecht'
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Naam

Studierichting

[Verplicht Format voor Plan van Aanpak]

Zaken die belangrijk zijn voor het maken van een Plan van Aanpak

Tijd:

1. Wanneer is de tentamenPeriode?
2. Hoeveel tijd heb ik beschikbaar?
3. Hoeveel tijd heb ik ernaast nodig voor andere onderdelen binnen de studie? (papers

etc.)
4. Hoeveel tijd heb ik nodig voor andere bezigheden buiten de studie? (werk' sport'

vrije tijd etc')
Stof:

l.Hoeveelboeken,hoofdstukkenofpagina'smoetiklezen?
2. Hoe moeilijk is de studiestof?
3. Hoe ga ik de stof bestuderen?
4. Welke hulp kan ik erbij verwachten? (vakdocent, colleges, werkgroepen etc')

5. Welke pro'ut"rn"n ,ou lk bij het bestuderen kunnen tegenkomen?

Het gaat erom dat je een

periode.

beeld hebt van wat je allemaal moet doen binnen een bepaalde

schematisch zou een plan van Aanpak voor een bepaald vak er als volgt uit kunnen zien:

Vak:

| ...,................r.rr..rr..r..r..... Studentennr"""

!.................ri'rt'ttrr'rt"""!"""

Wie kan helPen?Hoe ga ik het doen?
(op welke manier
bestuderen?

pS. De vakdocent moet dit plan van aanpak ondertekenen voor akkoord'


