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Ius Promovendi UHD’s –Faculteit Geowetenschappen 
 
 
1. Wie komt in aanmerking?  
In aanmerking voor een voordracht tot verlening van toestemming voor het gebruik van het ius 
promovendi door UHD’s door de decaan Geowetenschappen bij het College voor Promoties (CvP), 
komen UHD’s (1 en 2) met tenminste:  

- de graad van Doctor of Doctor of Philosophy;  
- een dienstverband bij de Universiteit Utrecht of het UMCU;  
- In het bezit van een SKO onderzoek en aansluiting bij de geldende criteria voor UHD’s 

zoals gedefinieerd in het benoemings- en bevorderingsbeleid van de faculteit (zie ook onder 
3); 

- een rol als toekomstig begeleider bij minimaal twee promotietrajecten die op korte termijn  
vanaf het moment van aanvragen van het ius promovendi starten. Het ius promovendi 
wordt in principe niet met terugwerkende kracht verleend en de regeling geldt dus niet 
voor lopende promotieonderzoeken. 

 
Ook UHD’s met promotierecht aan een andere Nederlandse universiteit worden door het CvP van 
de UU met deze regeling getoetst alvorens hen al dan niet toestemming verleend wordt het 
promotierecht hier kunnen te kunnen uitoefenen. Promotierecht wordt case-by-case verleend. 

2. Condities bij de verlening van toestemming voor het gebruik van het ius promovendi  
- Aan UHD’s van de UU wordt toestemming verleend voor het gebruik van het ius promovendi voor 
onbepaalde duur;  
- Aan UHD’s met promotierecht van een andere universiteit wordt toestemming verleend voor het 
gebruik van het promotierecht aan de UU voor bepaalde tijd (case-by-case);  
- Het CvP heeft, (bij klachten) de mogelijkheid tot intrekken van toestemming voor het gebruik van 
het promotierecht van de UHD;  
- Bij eervol ontslag of pensioen behoudt de UHD toestemming voor het gebruik van het promotie-
recht voor vijf jaar;  
- Bij oneervol ontslag eindigt de toestemming voor het gebruik van het promotierecht met 
onmiddellijke ingang;  
- Op het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van het promotierecht rust ook een plicht, 
namelijk het dragen van de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging van het promotie-
traject, zoals deze zijn vastgelegd voor de rol van promotor in o.a. het thans geldende 
Promotiereglement van de Universiteit Utrecht.  

 
3. Welke beoordelingscriteria hanteert de decaan bij een voordracht?  
De decaan kan een kandidaat voordragen bij het College voor Promoties indien deze kandidaat in 
het bezit is van een SKO onderzoek en (minimaal) UHD2 is. Daarbij horen de criteria zoals 
beschreven in de meest recente versie van het benoemings- en bevorderingsbeleid van de faculteit 
(verwoord in het document ‘Bevorderingsbeleid Faculteit Geowetenschappen’, versie 1.0 
September 2020). 
 
Daarnaast hanteert de decaan extra criteria wat betreft de kwaliteit als begeleider. Uitgangspunt 
daarbij is dat de UHD het ius promovendi aanvraagt voor minimaal twee trajecten die op korte 
termijn gaan starten en dat de UHD als co-promotor heeft laten zien minimaal drie verschillende 
promovendi met succes begeleid te hebben, i.e. leidend tot promoties. Aan de afgeronde promoties 
worden aanvullende voorwaarden gesteld:   
• de promoties zijn binnen een bepaald relatief beperkt tijdsbestek afgerond, in principe binnen 

4 jaar met een uitloop van één jaar; 
• de ervaring met begeleiding is recent: promoties hebben het afgelopen decennium plaats-

gevonden; 
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• er is sprake geweest van weinig uitval van promovendi. 
 
De decaan kan verschillen in onderzoekscultuur meewegen in een beslissing om iemand voor te 
dragen.  
 
4. Proces van voordracht 
In de eerste stap toetst het departementaal bestuur de kandidaat op geschiktheid op basis van de 
hierboven beschreven criteria. In de tweede stap draagt het departementsbestuur de kandidaat 
voor bij de decaan. Hiervoor heeft de decaan nodig:  

1. Motivering van de voordracht: waarom nodig, waarom nu;  
2. Motivering van de geschiktheid van de kandidaat (zie onder 3);  
3. Voorstel voor afspraken over verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen UHD-

promotor en leerstoelhouder; 
4. Een gemotiveerd verzoek van de UHD (welke verwacht voordeel/nadeel ondervindt de UHD 

bij wel/niet hebben van promotierecht);  
5. Een uitgebreid CV van de UHD.  

 
In de derde stap dient de decaan van Geowetenschappen, voorafgaand aan de start van het 
promotietraject, de voordracht voor verlening van toestemming voor het gebruik van het ius 
promovendi in bij het College voor Promoties. Indien het besluit van het College voor Promoties 
negatief is, wordt dit besluit met redenen omkleed. 
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