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Hu*lilstuk l Atrgtmrme b*paiimgcn

."lrtikrl I l}*gritrlsbepali;rgcu

In dezr reg.*lifig r.vrlrdt verst*an r^rnrler:

Ack:KIJS:

13vLi:

;\lt*hrijven:

llnchulor ol l:achel*rtp Ieiei i ng;

Bestuur:

g6llqgrrjrar:

[-lerirr sch ri.ivrr:

Lle Antlln dc Konr {Jniversile i1 r,an Surinarnc

Hrt Besktrlr vafl (ic Llniye rsit*it.

Se$inrliging val cle insuhri.iving \yc$dtls liet al.\lrrd*rrr-l
of'uitschriiv*t d*or Bvl,r rvegens het oversrrhr.ifclel vlr:
cl* studiclinrietru ol ancl*rssilrs e.,*.a. zoals vnstgextclcl
in ltet Hxaurenn:glement.. *f *p h*t verzor-rh val d*
stuclenl tra gaedkrrrling ckior ol'lalu(rge h,:'t Bvt1.

Opl*iding leirlenri rol de tit*l Baclr*lt:r rif Scicnc*:
(BSr). Brchelor of .{rrs (t}A) of Barheior nf L,arvs
(i,i.R).

Bestuur van tle Llnir,*rsitcrit.

Het tiicivak da1 aanvangt op 1 oktober en einc.ligt op ,i*
septetrhr:r' van het daaropvoIge nd*.jaar.

Een studcnl ilie zich in cen voor.gaar:tl .iaar heelt
ingeschreven voor eeu opleiding aan de ArlcKlJS en
ziclt stceds yo(,r duzellile opl*ir:ling jaarlijks elr
*aneensluil*id herinschrijll tot h*t rrlolltt;nr tr/lll]
afsfireleren of totdat cle studcnf zich uitschriill of door
het l3vt"j rvorclt algesehreve rr.

Inschriiving is lret prticcs rvaurbij een kanilidrat studerrt
xich inet trredenerning varl alle re levantc voora{:
Lrekendgerraakt* bescheide n aanm*lcll in ele
insuhriivingsperiorlc op het lJureau Stuclcntenzaken en
ean insclrriitTnnnulier invult. l:lct [Sureau
Sli"rclenfenzakcrl gflat na o1' rlc kandidaat aan alle
vereisten voldmt om zir:h irr tc schrijvcn en r)li) eer-l
rrniversitaire studic ann de Adsli.tJS t* volgrn. lnclien ckr
kandickiat vol<Joet lvorrlt hijlzij als studenl tocgelater tot
de uriversilcit.

lnschrilving:

Mastcr ol' rxasteropl *iditrg: Opleidirig leidend tot ds rit*l fulasiur r-if Science ltu1Sc].
Master r:f Arts (h,{A) r{'Master of Lavys (Llful).
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J{Ltmerus i'i.tus:

Norl irral* slud irriuur:

{-)pl*iding:

Restituti*:

Stud*ut;

W*t:

fitp*rking vau e1u iri".;rrlriil,inS, r,ilrr slrrd*nl*l vr){)1. e{_rs.}

ircpaitlti* :itrul i*liclrtirrg o;; grrirril r,irn d* h*schikh;irq.r
*nrl*rivi js*a1:a* it* it.

Ilct tiidvnk van cJrit .jnar {{-icrr:eskuudc vitlr -i*ar.) vtror
e*n btclrelorsfudirr et1 voor ele rnuslcropltrirling h*I
tijr$vak van [w*r: jalrr gel*h*nd var$l'rJ* dag \ul rcr$t*n
insr:lrriiving.

San:euh*ngend gehceI van kennitgebi*den. w*nrin *on
algestur.l*crcle rv*L:rlschr'*veu c*:lpetenlirrs li**11
yerworl'eil w'aalbij na alloop rcu r.lipicnra uitg*reikt *r"r
*crr gr;rorl l,c rleencl rrr.)t tlt,

'lcrLrghctilling vrLn {ecir clccl,) varr hct insclrri.i'f: o{'
collcgcge kl tlor-lr cle universiteit.

Hiilzij dic op glonci van artikcl 3 r,nn cle uniyersit*itsrvet
aan cle univ*rsitrit als zoclauig is irrgr:schrevrn.

De [-lttiv*rsiteitsrvet en arrderu rvette lijke r*gelilrgcrr
ttr reguleriug van hrl hngel onclem,ijs.

A rtike I 2 {Jih*or rin g ixse h rijv i ng-q rr}g$ li n g
Llet lr'loilf"d van het Bureau Stuclentenr-akcn is rlailrsns lrrlt Bestuur bclsst met d*: insuhr:ijving
aittt cle universiteit. Voor dc rncrr specil'iekc bupalingen betruflerrcle de inschrijving wurdt
verw$z*li naar eie Insclirijvingsvoortvaarden. cle Insclrrijvingsproceiiure Ill.[" h*t Rcglernent
li*stltrrtie Inschrijlgeld cn dt l{egeling irrzake restitutie. yerrnirrd*rinu ct rrijstelling vap
college ge ld 2016. Deze docutncute n utake tl d*e I uil yan deze regeling.

.drtikcl 3 0p*nb*arhcirl
De Ad*l{LlS clraagt sr .zorg voor daI ccl uittreksel van cleze inschliii,ingsregeling voor
aallvallli van ee:1 college.iaar buk,:nd worcll gcrnaakt via dc wehsite ffalt hen dic zich voor *ecll
opl*iding aan AdcKUS r,villen larcn inschrijven.
i.ieri ex*mplaar varl dezc inschrijvingsregeling ligt r:ok tu' inzage op h*t llurcau
$tudcntenzaken vAn de Univer-siteit en op de laculteitsburefius.

Artikrr! 4 Algern*ns vercisten
l-' j.iein ietJcr dic g*bruik wcnst te tnaken van ondertviisvoorzieningen. e,lamcnvriar:ieningcrr

of' vtlotziettitrg*n van andet'e aarcl die dc AcleKtlli aanbiedt ten br:lroevu 
"*u lr*ronclerwijs, dic,nt zich irtgcvolge de artikelen I en 27 van de universitsilslvct en dit

1'rglelttetrt in te schriivcn als stuclcnl. Dit geklt filet narle ook vuur prix:ov*1cii c1
buitunlandse studenten. Aan buitenlandse sludunten i:n pr'ornoventli kunnsn midrJels clez-e
ilrschrijvirtgsregeling alkijkende vereisten en oIverplichtingen wordeu gesl*ld of rvorden
opgelegd.
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H$ofrlstuk I Xnsehrijving

Artikrt $ Vn*rropleidingsrrisen *n tcclatiugseis**
l. Tuelaatbaar 1ot *cn hache iorcpleicling aarr dc AdeKti$ is drgrn* di* hecfi v*lclaar: aau 6*

voaroplcidingseiserr en tr:elatiugseisen xoals gestclt.l in tlc arl.ik*ien l} *rr l0 van du:
LJniv*rsiteilsrvrrt (fi.13. I96{i. rro. 78) cn de insclrriivingsvoorlvaardsn van cle r\ctel({JS.

2. Voor toelating tot d* riplcidingen met cen br1:erkte irrsclrriiving (nunrcrus lirus) aan rle
AdeKIl$" g*ldt dat de tocl;tting g*suhierit op grr:nrl van artikcl i en j vau r{c n,et r,an I }
oktoher 197J. houdende r'$orzicnirrgcn nrrt betrckking tot de inscrhriivin* van studenler:
**n de Anton clc Korn univ*rsitcit van srr.inarrrc (c.rJ. 1g7i rru. i54) e* cl*,ur-lrrr*s
tixus heschikkingen cli*,iatrlijks door dc ntinisler rran {..}ndcrrvijs. Wr:lcrschap en {-tultuu:-
n'r:rclen rr ilgr.g*r,ert.
Bii tr*sluil r'an het l3tstttur kutrten^ c.(:.;1, na goecikcuring vnrr dc rninislervirrr Orrclerli,iis.
Wetenschap ett Cultuur andert: opleidingcrr wtrrrleu uu,',garo.r-"n wairrlo{)r rr {cn ilurlcru$
llxLrs ral gelden.

Voor de selectie en toclittittg gelclt t*n aparte aannrclclingsproccr-lure. I;.en toekornslige
slr.rdent die aarr de loting wsnst rleel 1e nemen rncet cle pro.*,ii,r. volgr*.
Vi:or een elpleiding lvaflrv()or **n iipat1e selcctieproceclure gcldt, nrlet cle toegelaterl
kanclidaal-strtdent zich binncn dc lcgrrliere iuschriivingsperiodc aanmekien op het Bureau
iiluil*iltenzaken om zich in te schriiven. ilke geselectccrde kanrJiclaat-stuclerit ontvangt
eett bcn'tjs van toelating dat uverlegd n:r-:et rvorden bii dc inschrijving err clicnt ziJl1
binnen ecll do0r htf Bestuur vaslgcrstcrldc\ termijn in te sclriiv*r, i-,i,.,n.,', clc rcgulicre
insehrijtperiode volgend op de loting. Irrdier:r de kandidant-xtiulelt vcrzuirtt zich in 1e
schriil'en vet'valt het belviis vatt toerlating, llonfi:rrn de reserv*lijsr welke is vastg*stepl
tloor de Selectiecoxttnissie wordl ele volgende kandiclaai-sturlent opgeror:;:rc,n zicl in 1e
scltriivctl binnett een door hct llor:td van lret Bureau Sludentcnrakell aangegeven trniliin.

3. 'loclaathaar tot een masteropleidirrg aan de Ade KLJs is cl*gene die rle hache loropleieling
aan d* AdeKUS ol een andere r:pleicling v*n gelijkrvaarclis iverenschapp*li-ik giveaLi"
heelt voltooic{ en heell vr:kl&arr aiur de toelatingscisen var dJbrtrokk*n mastc'r*plc,icling
e n cle irrsclrriivingsvoorrvaarcle rr van tle Arlel(LlS,

4" Itt de Orrdsrr'vi.is- etr lxamenrcgr:ling vtn eex *pleiding is g*rugcki rqelke {iraelcre)
vooropleiclingseise n ctl toelatittgscisen geklen vrx)r trelaiing 19tr c(rr hepaalle
bacheloropleicling r:f xrastcrr:ple iding.

5' De Ondenviis -ttr Exanrenteg*littgen van d* opleiclirrgcn cn de inscliri"ivirrgsvor:rrvaar4r:n
van de AdeKllS ziin te r.{adplegen via rvwrv.rrvs,q-{lg .

Artike I 6 Totlatingsonttrerzoek {onk v'el genormtl: CD-trrctn af Coffoquium Ogctum)l. I{et lJestut;l'kan p*rst"rncn van vijlbnlwintig jaar tlf cuder, clie rrief l,olducr.r aan r1c in
arlikcl 5 Iid I gestelclc voorr:pleirliugseisert" daarvan vrijstcllen inclien uit onderzrrek van
een clor:r lraar in te ste Ilel commissie blijk rvordt gegrven vit]1:

a. ges*hiklheid v*or het d*rbetreffl*nde t;ticlerrviis e n

lnsch rijvingsregeling 20 1 q-2020
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Lr. vittt r,*ldrtenr-l* tuh*r'rsiiril r,err d',: hc<i*rlauil:ie *n lirrg*ist"r l;ral ,,,r.'ror lr*i rl*{ vn:rrh{

liunrterr voi$.crt vart hLrt crtrl*nvii;1.

lict 1**lttings*n.lerz*rk h*cl't len doel vast tc st*llcn ol" dc hanrlidaat bliik seclt vir$l
gcsehiktlr*id voor hrl or:derr,liis van d* uplc,idiug *n vlln volcior.,rirle b*hecrrsiug van rJ*
Ncdu-rlandse en ling*lse taal voor hei srrccr:svt.rl kurrnr:n qlerln*rncrr airn het andrr:w'i"is
vart d* opleicling.

De C.D.-uonlrnissie verstr$kt nanlcns lr*t Bcslrrur aarl il$trolikere nn nfi*trtiing vun lr*t
toelatiugsuulerzoek eer vr,rlilaring irrhourlendc alwiizing ol'tre lating tot cl* opluiding.
Sil toelariirg tot ilc r.:pl*:icling r"-orr11 *en litipic van de v*rLirring di:rr hel llurr,,nr
Studente nxaken toegcvr)eSd asn hel sludunttlossir:r.

Artike{ 7 Ver*ntler"en v:ru sf urliericletirtg
1 Ilcli*tt cr;n studrnt zir:h v*t.ir het ce$t iusr:hriifl op suu lrauultcit *n hirrn*n gelr

eollegc"iaar na {arrv*rlgi r.,*u d* sturlic scliriit*li-ik uarr lret l]ureau Sturlcnternzaken kuihaa.r
mlial{l *en arrdere sturlic le lvilleu kiczcri olr e}eil and-.ire lracruitcit clan u,orclt de stuiii*tijci
disr op de lraculteit van herkornst is dnorgebraclrt niet mrrgctcld bii ile vaststrlling i,ax
ele s{udieduur voor cl* nieulv gektizen stutiic.

2a. Aiin eell stude nt lv*rclt slechts eerl rnnll verlndcring valt sluclielichtir"rg $ tr'

af'studeerriclitingToriCnlrttie binnen clezelltlc Facultt: i1 toi:gr.lstn&n.

b. Inijier: eet: studcnt vo$r I I ol't*b*r van lr*t cr:llcgejanr volgcncl op het cnll*gr.jaar
\vaarop de eerst* inschriiving is gesclriecl" schritieliik mrr de l:)xarncucornrlissie etr li*t
Bursau Studeutenzaken kcnbnar nraakl eeu alldere *trdiericht:ing of'
alitudeerrichtinglorientatie binnen dezcl{ilc lraculteit tc u,illerr kiezc:n, cian r.vordt lref
ccrslc uollegejaar uiet rne*gcteld bij de vastltcllirrg van dc stuElieduur yoor clc nieurv
gekoz.ell strrdie.

c. Votr onderrviiseenhcclen rvelke in h*t eelxte stuclicjaar zi.i* l:*haalcl, kurrir*rr
vriistcllingcrr tr,ol 11911 gL'gs\ eu.

d" Vorlr elk tentamq:n van het prograrnnra van tle rrieurvc studie gelclt dat tle student, het
aantal kansen hectl. zrals in het [xarnsureglerrrent van dc lreh'eflbnde Faculteit is
gcrcgcld. Dt stuclent karr riispensatie aauvrag*r: r,oigeus cl* procrrdure aangegcven in cle

betrel fu ncie Iixamenrcglcnrenten.

3. I-let HCIolil l3r.rreau Studeutenzaken rvint voi:rafhet advies in van de

Richtingxcodrcliuatol(en) crr de l'.xarr:encrrnrrnissic van de hetrs{lende }racultcit(en).

Artikcl I Vt:rv*lgin:*ehrijvingen
l. Ee n student dient tie lr voor cle volBcttde stuclie-iare n van eerl *erdcr aanger/arlgrtl

oplciding her in t* schri.iv*n.

2. lnrlien dc studLiut aich lrr:l volgcnd jaar ni*t {meer) wil
lirrrneel (schrilleliil');rflte schrifven bil liet Resluur van dc

herinschrijvert, dicni hii zich

Insclirijvingsr"egeling 20 1 9"20?0
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liur*au Slucicnte*'saken. I'l*t [:loold ]}urc,ilu $tudenlenrlllil.lt Ltttrmlrliccct't lt*l verttiefi<.

rrer{lur nt*t ltct l]eslurlr v]t1t d* F;lcrrl{ert.

1n6ien $e sludenr ip gehrekr, i:l gebleven zich f'nrrtte*laf'tei scltrlir,en- is hi-i. indien hij zic&r

niet her.ipschrii{i op uit*rliik cle laatstc rv*rkdag van.lnnuRri varr ltel Y*lgeild ctllegriiaar.

r,';ur t*chts\r,ege a{gesr;hrcvrn. Mocht cte stud*rtl hitrtr:c niet in stcul xijtt d*or to*dr:tn var:t

dr-. AelcHUS. tl;m rvordt er van deze regel atgervek*n. I)e sturlent di*rrt r.ir:h rlasrna birtttea't

esn rrga1d narlat de student in de nr*geliikheicl is ge:lteld zich her itt t*. sehli,il'ett o$

l'rrrpi*el {sclrril'telijk) at te srlui.iven bii het Brislulrr van rl* {."lniversile il cl.t.k,v' het }lor:{d
ISuleau $tuelent*u:r-akeu. l-let Hoolil BLrreau Studentenz$kr:l] eolnilltltlioeert ll*t Ver;l0ek

vcrder rn*t het Besluur van rje FacLrlteit. lrtdir;n d* stutlettl zi*h niet helinschril{t u:{'

tirrmeel ischLift*liik) al'schriift, rv*rdt cle sturlerl geaclrt vatt rechtsrv*gc te ri-fl"t

afg*:lchrevelt :ttralx lrierbovgt ftal1gcvfll. lta du laltstc welkring van.|anuari.

I-)* stud*nt kari allc*n, na vurkregen f*estenrrnittg van h*l Llestuur van de lJniv*rsiteit" drr

studie osLl*r.l,rsken. I.{*t verzoek rlienl srhrifte li.ik re g*schi(:.lclt \,oor het einik: van ltet

cnll*g*,iai:r: en gaat pas iu l.let ililarrp volgenel eollcgrlaltr. iJe uortncn vtlor dotrslroming'

clisprnsatie. studieduur *n gekligheid r,nn behatlcle nttricrll iistcuhedelt o;rgenq:mctr in ci*

betre l'tcncle Lxarnenre glciluut()lt blilven ongeacht r{c ltudie unr:lerhreking vail loept}ssi}l9'

Ingevrl van studie nnclerbreking";rals in hcl vorig licl aangegtvetl. zitl vonr de pcriode

waaryt]o1er tpest*rnming is verlce nd om de studic tc onelertrrekcn. gcerr inseliri.if- en

eollegegeld aa:r clt ArleKUS ver:se hLrldigd ziin.

Artikcl 9 Inschri.iving nn nfschrijving
l. Stndenterr die zich aitchrijiren sn rlc studie lirnietcn zoals aangegev*n in tlc bctretfsilde

lrxa1nenregletuenterl niet hebhen *versr,hl'edsn tl' niet rlleigen t* ovtrschri.iden^ nogen
z.ic[ ht:t krxlend college^imr rveer iu*chrilvett vr:r:r dcirclicle ol'andet* opleiding aalt clc

universileit. Sturienten clie zich afirulrriivcn cn de stuclielimieten zr:als a*ng*gcvc:tr in de

hctrelTencle flxamenr"^glc,rne nteu hebb*n overschrr]den lrldrcig*n tc, overschriidcn, 111ogell

zi$r ug I (den) collegejaar wccr inschrijvell voor tlezel{de i:pleicling. lrrdic:r het gaat ottr

eel anclere opleiciing mag de studenl rich hc,t [<on end collcgcjaar lveer insclrriiven. De

inschrijving is *ur nieulve inschrliving, de student kriigt een nir,ltrv stttdeuternurlmer lnet

hel inschrijilfiar van {e nielwe inschri.iving *n irrdien er voor dc inschri.iving eell illlrlerr!5

{ixus ge[1r, zal de student ;lieh (rveer) rnoetL\t otrdrrrvelpett aan de tr:elalittgs- ett

sel*ctieprocedur.,::. Lle (her) inschrijving vinelt uitsluitr:nd plaats in clc regttlierc

irrschrijvirrgspcriode.

:. $tuclent*n ctie zi-ir-r afgeschr*ven wegcns ltet ov*rscltrijrlcn van de stuclieliiniet*n zoals

aangegoven in de b*treflbnele l.txarnenrtglcnrtntett. ttleg,stt rich tra I collegc,iarr \Yeel

inschrijven voqrr dcz,;ltile opleiciing. Indien trct g.;aal ont ecn andeirs opbiding mlg de

studcnt zich het korncncl rollegejaar weer inschri.jven. De inschriiving is eeu niertr.ve

inschriivirrg. dc stucl*nt kLiigf *en nieurv stu<ictlternulntncr tret het inschri-il.1riar van dc

nieuw* inschrijving etr ildierr er voor rl,* inschri.ivirg eerl ltutileru$ tixtru gcltlt zal rle

stndent zich (weer) mo€te11 onclerwerpcrr aan cle toelalini:s* e n selectieprocedure.

4.

5.
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.1. Slrrrlctttcrr dit c*nfbrnt artrh*l 8 lirl i van le(lirsl!..go;rijn *lgesrhr'*v*rl rllillterr zi*h lrr:t
krttn*nii ciillcgeJaiir w';i{)}'ii}srhrijven vuol d*z*i{il* ol'rrerl iin.l*1'r opl*iclirrg. $q:
instltriiyi$g is ctn nietrwe itlsclrriivirrg, ri* slud*rrl kriigt *cri nie urv sturJ*lt*iruurnrir*r umt
het irlschriil'1ilil1 vitli rle ttieulvc iuschriir,iug *n iercli*n er voilr rle in.:^eliriiving erlr !)urn*1r$,
t*rxrrs geldt eal rJe stliderrt r-ir-:h (rve*r) nto*l*tl onrlerrver;ren ;ran clc ioelrtings- en
se leclicprtlccrhle.

Studenlet: clie ziin tllgtlr:hrerien l:t'sg*ris ll'clLrd* of plagiarrt ul(lsril xi$h 1.r,rcr iuschrijven
vtwr dcrcllilo 01';tlxlere r:plciding nr 5 (vijfl collc6l*jarct. De studcnt hcell hier$ii ge*1
crrkcl rechl o;: vliisti:llingcn,

$tttcl*ltten cnie ;liirr algrsr-:hr*vr.ri ilp gronri vatl **ll alrriurc ri*dsn dan hi*rhovun
ai1ilg*gcv(r11. mi)gcll zich, tenzij het l3r;stuirr van de L,lnivcrsiteil ande rs l:uslist. pa I lidn)cilllegi:iatr rveel inschriiycrl voor dezellile opleidirig. Iuclien hel S,afit rlln esil anclere
opleiclirrg rtt:tg dt sludent zich hct kourenrl college^faar rv:r.cr irrschriiven. Dp insclrrijvirrg is
ten liiett\ve ir:schrijving" cle slLtricnt liriigt een nieLnu sLude:lternurnrner nlef he{
inschrii{j*ar vitlt cle niertu'c insuhrijving eir irrriicrr *}r y()or r!i: insehrijving oerl 11r}rperus
Iixus geldt' zal ile slucletl ziuh lrvccr) rlloeten ondu.r,,vrr1:en aiirr dur tnclalilgs- r6
xrlectiepruc*dur*.

6, h4*t bctrchking tot reecls lrrhaa]cle cijlbrs is h*t llxamcr:reglement van rlc faculteit rrsn
toepassing.

Artikel [0 Instr*omnronrenten
l" Dc AcleKUS iient detr instx:*mnronsrlt voor' lltude nlen ilie zich r.vilhn insclirijvcrr: voor

een opleicling aan de Ade KUS, d* r*gulierc inschrijvingsperiocle. tc rvetcil de peiiil6e eind
ill^lgustus lot ell l11et de lrvecde rveck van septernber *n der na inschriivingsperiocie in cle
rersle woek vlrn lrktobet'volgcns cen tr/an te voren opgeniiilkt rorster. Studinten kunnerr
alleen in overtnar:htsititnties en bijzonclcr* situaties ter l:eocrcteling un met toestetnurilg
vall ir*t estuur vatl de l-lnivcrsiteit op andere nrourenten g*ciurerxle hct -jnar instrorn*n-
Enkele claarvnn zijn uirgewelLt irr Iirl 3 van clit attikcl.

7. Geviille n lvaarhii het v-rrzoek t,rt uiizonelering rvomlt inger.villigrl ziin;

iI" D* stttclent clie zich inschrijlt voor ecn oplcirling firet eeu latcr insln:onrmoment clap in
lid 1 is aangeven. Indien cle opleiding crn lnter instroomLrrt;rncnt kent wrrdl
colbgcgcltl berekend voor dc traantlen lvaarover drr sturienl ingesohreven staat.

b' Ile plaatsvct'v;rtrgetrcle kartdiciaat-stuilent clie in aanlnr;rrkirrg is gekouren voor taclating
ttit cie insclrriiving na een gehoucleu lotir:g doorclat een clel pcrsclnen uit cle
geselectccrde groep heefr alguzini van insclrrijving.

i. Voor een tratrtal situalies, waar zonderr bezrvaar van studcerhaarheicl na I oktolrer
ingescltrevett kan lvorden. heeft het Bvt-l lret H*ofiI van het Bureau Studentenzaken
Aclr:KtJS de' hevoegdheid gegeven om clit af te lranclebn. Dezr situaties kunnen cle
volgencle zijn:
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il. lnschriivingctr cli* ht*tr*kking lr*hben *p l:*r *verxt;rp;r*n vnnuil ciln arllurur
tpluidirig/i nsrr:1 lingt

b. (l-ler)insclrrilvirrg n* akkr:r:ril van de l;ae uit*it.

,,1. Ri"inlle inschriii,ingrn nl clc tcguli*re inschrijvingsperir:cle {.cxr:luxief a$. l0 ljd ?)
rvordcri de *dnr inistratiekostcrr ilr relien i*g gebracht.

Uitschrijl'forrrltrlicr. Dit {irnrulier is eligitaaltc vcrlirijgerr ui*,t* r,clrsitc van d1; AelclitJ
Iir zal op de volgcrrdc zaken ge lrt r.v*rclen:

Antikel 1X Procedure insrhrijving
Dc pror:cdttrcr inscltriiving is in preicedrrre lll.l varr r-lc aclrninistr*ti*v* orgnnisati* l,an cle
AdeKLJii gercgcld.

De inlclrliiviltg vtr:r een opl*iding g*schicelt vlror irel guhele c*1l*ge.jaar. lrirlien clt;
inscltriiving plaatsvindt in dt locp van he1 q6lls:gc.iaar. gelclt zi-j voor het resier*irdc pqdosllr)
r lrrr Irel colleue-iaar
Ilet cloor het $r'u rrastgesteld inschrii{hu.dnrg is in clit gcval in ziin gchucl vr,rschuldig6.
Insr:hriivirts rnutr terugwelkenile kraclri vour hrt gehele colbge.iaar is nict rr:ogclijk.

Iieti sturletrt kan niet;nnder ttesternming van cle lracrrlteit cleelncrn*n aRn eelr arrder* rrari*nt
1'decltilris ol'r,r:ltijds) vau cle oplciding rJrn waall,orlr hii staat ingeschrcverr.

A,rtiksl ! 2 Weigering {her}ixschrijviug
L:lr rvordt in daarop volgi:nde.]aren niet tct {hcr)irrsehrifving ovcrgrgo&n inclien uit hqrji1c yrl
etn cr*rde re inscinijving nog sprakt, is van bctalingsvcrplichtirrg*u -jcgc,ns c1c 416KUS.

Het l]ureau Stuclentenztken rveigelt (lrer)irrsr-,lirijving als clc vcrzoeker niet voj<i3ct aan 6e bii
${' hrachtetrs de i,vet gestelde vereisterr, rvaaronder in elk geval hcgt.clxrr (lc vercisl0l.l
(rvaarond*r bcrtaling van het volleclig becirag liurr college* en r:l'inst:lrrijtgetity gcnoerncl in d*
ins*hrij vin gsvoonvaa rden.

Artikel 1 }il I'roc*dur* bc{ intliging iusehrijvin g
Ik$indigirrg van rer:htsrvege
fien inschriiving cindigl vatr rechtswege hi.j atinrder{in van ecn student, olconlirrrn artih*l g
lid i, of bij rverllidr:rl van de strtdent. De student r:roet zich *lh r,nlge,nd jaar r.vaarirr men pog
niet is algestudeerd jaarli.iks her-insehrijven. Ilet is rlus rrief mogeliik zonder ingeschrev*n te
staatt dtror te studerun, r:f zoncler uitdiukkeli_lke toestenrri:ins, een .faar ovur 1e slaan. 7.ic
aLiikel ll "V*nrolgrinsclrrijvingen".

Uitschrijven
De stndent maakt uiterliik I (ien) week vdirr de aanvrurg van de opleicling. schrifteliik
kenbaar zich te rvillen uitscltriiven. Lle student krijgt in dit geval hcr \,olledig vJclanc brrlrag.
vcnrrinderd met adrninistratickosten. aan irrschrii1- en collegegelclen tcnrg:
Een sludcnl schililt zich in bcginsel in vu.lr een volledig stui"lie,iaar.. llij kan de insctrriivin;;
geclurenrle lttt strrdiejaar ook eell lvclrr b*Silrcligen via ht-:t claan onr 6estenrsle
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- lritsl"hriiv{*tl lu*i L*rurgrvclk*nrtre krauht is nict lrcge iijk.
- 1)itlelrriiving vitrlt altilcl ;-rla*tr irr dr rrr;riirrcl volg*nc{ oll hi:t Lrilschii]lvee.zo*k.

(Iti.ivoortrcekl rvannet:r hct r,*rzuuli. ingedii:nd ',voldt op l1) .ianu*r'i f{JJ0. q'pr.dl nr*x-r
rritgesohr*r,*l 1 *r I ibbruari ?02{}).

I nl"urm*ren bedin*ligillg
l. Htf llcsiuur ittfirrru*uit de b*tr*tilir.-rre solrril'teliik nl*r dc hedindiging van dc insehriiving

o1: glonci v*n clit hot{ilstuk,
2. Lrii hr:*irtc{is.in$. v.rr d* irrschriiving hlckkr:*rt rle Acleri.liS dc tos*ang t6t ri*

vrrorzictliugett vittr dr: Atl*lttlS, waaronrier lret r:-ntailadrrs. intrnnr;rt {uitil r:n h4*6cllc *n
{lc toegafig t*t tJc Centtale L!ihlii:t}reeli. l-}a*r'r'r*asl hebh*n de studi*resultnten rJir: *el-r
studertlt behaalt N.,\ ci* dalunt rvtralrip cl* inschr:iiving is treeirrtligrl" gr,en geldigliciil.

Artikcrl IJb flr*tedurc resfitutir', l'r"i.ist*ltierg *f v*rmixdeiing insellrijf- *n c*lk;;rfleid
Collcgr: e n insclrrijl"gckfun
De nrinist*r vnn onclerr.vils" wet*nschap cn CultuLrl st*rl .j*arhjks het
inse hrijtgeld vast.
lL"t Bv{l strllt-iaarliiks hr;l te betalen lrcrirag a*n *ollugcgclcj vast.

l*rring inschrijl:- en ctll*g*g*ld en niet ti.idige b*talirg
Itetnling van inschrijl, en ctillcgegelel kair in de dool het Bvtl
ge s*hietlerr.

vastgesteldr: tcrmijnen

Ilij niet of nier tijcligc bctaling geidt vi:or de sturicnt d* volge ntle g1*v;:llcn:
* de e-rn*iI accolult en de to*gang tr.rt Mooelle lvordeu gu{"rlerkkeerd;
o geeil toegaog rrreer tot de collcscs en;
* kan zich ooL niet ltreer itrschrijven voor letttaltlens:
* han het eliploma rriet ontvangen;
* kfin geen gehrurik make n van rle bibliotheclt.

llt ttniversiteit is gerccl"rtigtl om adnrirristralickosten err boetr aan cle student in rekening t*
brcngcn indie n hii rtiet o{'nict tijdig aan ziin betzrlirrgsverplichtisecn vnlcl:et.

Prcredur*
Vtxtr vr*nrtindering, nl'teruggave van het collegrgekl elient cloor de sturjent d.t.k.v. het l31u"eau
StLtcletitcnxakert bij ir*t llestuur van dr lJniversiteit een rrerzr:*k {lp epn claartoe Sestemcle
firrmulier ingedicncl le worden.
Voar restittttie inscirrijlgekJ i,vordt er verweucn naar liet tr{eglcrnent inzak* lnschri-ilgelclen
AcleKtJS d.d. 3 septenrber ?01?,

Restitutie inschrijlgeltl
AIs hooltlregcl geldt dat dir in principe, niet rnoge liik is.
Voor stuclent*ll die zich hebheri ingeschreven voor t:cu rrieuu, r,ollcgejaal.cn rjie uiler:liik
voor de laatste werkwcek van decsmber alitud*rcrr err ook lrun bul in <lntvangst n*n',*n,
hunnen na elaaLtne gedaan schrifirlijk verzoek (hel verzoek rnoet uiterlijk l5 januari van het
jaar darirop vrilgend gedaan u,orrl*n) in aanmerkjng kornen voor terugganf-van 50% van het

V*or alle ir:rclere gc,vallen zal geen restitutie worden verlee nd.

tc br:t*len b*clrag lan
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X/ri,i $ trlling eolnegqelel
[en sttlci*nt karl vri"istellintd vlur l"retaling o,tr, rsllsgegeld krijgcn inriie,n hii clo*r aanhiolbaiur
totdoen tiatr dtt universiteit in ltct vorig eollegc.irar rri*l hlxr afiluclcr.en r:* hii uiferliik l5
der:ornXr,tr vat hel vrlgerd collegejaal afslLuic*r^l.
Iliertric 11.]t)cl cr y..{)or aartvflng van het colk:gc.faal een schrilie li-ik velzi:ek gedaiin ivordefi aa;r
de llecaatt vatr dc Flculttil. De Deeaan stuurt het veuo*k vcrgczrld van een atJvir,s cn allc
L*lel,alrt* bcsrhciriun dr:$r nam het fivU.

Vrr*rinrl*ring cottegeg*kl
ii*tr studsnt brtaalt rnind*r collegcgerd nrs lri-i riclr lntcr in hct
vlrr hst Bv[J inschlifll. Hct lrrll*g*gelcl lvlrrtlt vcrmincl*rr{ nrcl
dat dur stuelett rriet rvas irg*si:lrr:cven

studiej;laL il1ct toc$tcfilminSl

lr'12e dee! vrror irllic rrrailrrr:l

Hen studcnt hecfl gccu rcthl op vcrrrtinrlerirrg viin c*llegcurhl ii,annccr irr*n stage *f
veldexcut'sie lcrpl r.'rl'slcclrts lrezig is nret cle il{}1utll:erlhesis.

Tcrugbrtaling collegegel*l
Als hoofiiregel voor rcstitutie ge|:lt dat dit ir: principe niel nrogcliik is. i:.chter kan er bii
uitzondering en trij i:rvermaclitsiluaties .cstitrrtic plaatsvirrde ,. '

fien sludent kan tanlvegc overnracht een d*el vitn hrrt collegegcld terLrgkr.iieen.
Onder ovcnllacht r.votdt verstaatt r:inisfanclighetJelr dic niet aun clc bcrr,]t'{crx{e ;:ersool cn cle
AdeKtJS toc te rektnen ziin z.it. ziektr, (tenzii d* ziektr, nan rlc siuelent te rvijten is) *n
bij zr:ndcre farl i I ie r:mstand iglrcclcn.

De Studentetlclecaan h*oordcelt rle aanvlaag r:n brcngt tl.t.k.v. tl* l)ccaarr advics uit aan he{
llvL.i. Hei IlvU neerrrt hel uireindeliik treshtit.

De str"rdent katr na g0tdkeurirrg ci00r ()l'"vilr"l1.r'e{e her Bv[J het cQllegegelcl. gcliik aan lll?e
deel r'*or clke maanel clat de student nirt was ingeschrevcnl g*xerlitueer.d krijgcn.

In bcpaakle gevallelr kriigt cle student *sn deul l,rn hct r"eeds betaalde collegegelcl terug.
Biivoorb*e ld ornclat hii tijd*ns lrer studiejaar het rliplonra hcefl behaald.

tsij afltrrcler*n geldt dat urett in heliaar nl cle norriina!e stui.li*clLrur. of irr elk vnlgend,jiuir, het
volgende heclrag kan terugvortlcren I

- tlij afstrrderetr bittlten elric ntaanden na begin van het nieurvc c,ollcgejaar olrtvangl nlcn
7570 van hst betaalcle ctill*g*ge lcl l,oor dat jaar terug.

- Bij atstueteren bittn*n 6 tnaander"r van het nieuwe collegejaar ontvangt nrcn 5004.- Bij afsnrdet'ett hinttctr g maatrden r1a flailvang van het cotiege.laar ontvaligt men 35?/o.

J'e l'eol hetaald r:ullegegelcl wordt. or:clei a{1rek van ac}rninistrati*koste1, terugge$1.}rl.
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()r'c rsch rijrl irr g stx*fie!irrai* tru
Ucn stttrJcttt cti* d*or ci* ttttiv*rsit*it irr a{gu.schrrvtlll rv-dileris het r'rvr:rscirr.ijrlerr vir* ;*r
strrdi*linlictctt tit'it irlgts*ltr*vun lyegerls lret pl*g,;n valt ir.auclu: hccl'l r*$rrr grrx rnk*lx
vs{rflwili]rd* rcclrl ol] rertitutirr vfi]) hcl ;a1[l1,gcgc:lil.

{}vrrlijden slud*nt
Als ccn stncletrt itt clc lcop vnil eell sludie.iaar ovcrlijdt, rvrildt voor clke maarrcl 11 hei
overlijdcrr. aitn d*" nabestsrncltn l;l?" r:{*el van h*t bctaalde collegcg*k{ terughrlaaid. lI*t
l] ureiru Str:tlcrr tcn za kc lt vnn gt ckzc 1-rroced u re ii;l it.

Arlikel I "1 II*txlingsvrrplir:h ting
Dt betaliilgsv*rplichting vart r1c slLxlurt over gllenslaandi r,orrieringen van rtc AcleKtJSi
ver,-ah nii:i bii heeirrcligirtg yair de irrsclrrijving.

Artikel I 5 firhatfuvergoeding
D*gen* rlie zonrler inqcschrel,err te ziin g*bruili rllaakt v;rn ondrrrvijs- *f
exillllellvoorzi*rtingu.n ix wegens onrechtrrralig gebnrik v;ln dez-e voorzieniug*,, **n bu*te
vclsthtrldigd van Sl{D 1.3i0.*, lndicn *r bij o{'vanwege lret onrcchLnatig gebruik schacl*
(xltsl;lat lvordt dit o1: rie veror:rzakcr l.crhaakl.

;{rtikel 1 6 *{*rrlhoir}sclausulr
Itl zecr bijz0ndere lmstancligheclt-.n. ter beor:rd*ling van lrert lSeltuur. lvaarbii cle alwijzirrg v11
een "-erzoeh op lilonel l'an deze inschriivingsregeling tot onbillijklreqliJil vnu ovcria.egclcle
aarcl zou l*iden" kan hel B*stuur van deze insr:hrijvirrgsr.egeling alwijken.
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llriulilstllk 
"3 $lotbep*li*gcn

Artikel I7lltr,wx$r
1. Indien eetr strtdt:ttt het niet seils is nlel eeu brslissilg elirr dr:ur.tf'narnens lrct Bestuur *yi

bixis van deze r"egeling r.vordt gerouren^ kru hif biilrcn rcs rvr:kul rjcn ll*zrvaalschr.iii
inrlien*n bij het R*stuur varr r-kr ArbKl-;S.

2. Het inclienetl vflt) ecrl beulvaarscl:ri{t schrrt cle heslis*ing irirt op. Op hct brrwanr
tntvangt de sluclenl hiut*rr g0 dageu ap sehrili een r*aclie vt)orrierr van r*l,rvante
kopi*{tr verz$trden naar ltet Br:stunr vtfi de Fa*ult*it. dr l(ichtingscrdrtiinatnr en dr:
l,oorritttlr van rJe hxarnetrcomrn issie.

Artikel II {}nv*srzien< g*v:lllen
In gcvallen tl'flArin d*r-c rugeling ni$ vcorzicr" llraar \.!aar onrnicklcllijk een beslissir.rg
noulzakelijk is, h*slist het Sestuur van de l-rlivcrsilcit. De beslissing rvr:rrlt schriiteliik err
gcmotiv*ertl ran de betrokkene hinnen <irie rverhclag*r rneriegeclee lcl,

Artikel ! 9 I nrverkingtrerti n g en cit*erti {r:!

l. De inschiiivingsrr:gclirrg Atrton de Konr Iinivcrsite it van Siirilamc colleg*.ixtr
201 I - 30 I g rvordt ingetrokhrln per 02 septcrnbcr 20 i g.

I-)e inschri.ivingsrege ling Anton clc Krnr Universileil van Suriname collcuc.ia;rr
:0lq * 2020 treedt inwerking met ingang van 02 septenrbe r 101 g.

$eze regeling karr rvorden aangehaald a1s o,lnsrhrijvingsrcgeling Anton de Konr
Univ*r"siteit van .$uriname colleg*janr XiI e-21)i0,'.

De "lnsehrilvir:gsreguling Atttott cl* Korn Iinitersiteit yan Sr-rrinamr *iillege.iaar 20iS-2*20"
van I lJ lugustus 2[l l9 gocdgekeunl.

[.lxiversitr*it
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