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HOOFDSTUK 1
§1

BESTUUR FACULTEIT

DE FACULTEIT

Artikel 1
Naam van de faculteit
De faculteit heeft als naam: Faculteit Geesteswetenschappen (Faculty of Humanities)
Ter toelichting:
Artikel 9.13 WHW* Benoeming en ontslag decaan
1. De decaan wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college van bestuur. De benoeming
geschiedt voor een door het college van bestuur te bepalen termijn.
2. Alvorens tot benoeming of ontslag van de decaan over te gaan, hoort het college van bestuur
vertrouwelijk de faculteitsraad van de desbetreffende faculteit over het voorgenomen besluit tot
benoeming of ontslag. (…) Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed
kan zijn op de besluitvorming.
3. De decaan kan om gewichtige redenen worden geschorst of tussentijds worden ontslagen.
4. De decaan bezit de hoedanigheid van hoogleraar.
(…)
Artikel 9.14 WHW Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement
1. De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit. De decaan is voorts belast met het
bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.
(…)
Artikel 9.15 WHW Overige taken en bevoegdheden decaan
De decaan is, (…), voorts belast met:
a. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling, (..), alsmede de regelmatige beoordeling
daarvan,
b. het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening,
c. het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit,
d. het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en op het jaarlijks
onderzoekprogramma, alsmede het uitbrengen van regelmatig verslag hieromtrent aan het college van
bestuur,
e. het instellen van de examencommissies (…), alsmede de benoeming van de leden van die commissies,
(…)
i. het sluiten van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een of meer opleidingen met een of
meer decanen van andere faculteiten(…)
Artikel 2.2 WHW Instellingsplan
Het instellingsbestuur stelt (…) een plan met betrekking tot de instelling vast. Het plan geeft een
omschrijving van de inhoud en de specificatie van het voorgenomen beleid van de instelling voor de duur
van het plan. In het plan wordt aandacht besteed aan de voornemens in verband met de bevordering van
de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de inrichting van de opleidingen aan de instelling.
Artikel 9.14 WHW
Taken en bevoegdheden decaan
1. De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen van overleg
met het college van bestuur ter zake van de voorbereiding van het instellingsplan (...).
Artikel 9.16 WHW
Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan
De decaan is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur. Hij verstrekt het college de
gevraagde inlichtingen omtrent de faculteit.

* WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
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Artikel 2
De decaan
Lid 1 De decaan oefent zijn taken uit met ondersteuning van het bestuursteam, waarvan in ieder
geval deel uitmaken de faculteitsdirecteur, de vice-decanen en een student.

Artikel 3
Vice-decanen
Lid 1 De decaan wijst, gehoord hebbende de faculteitsraad, twee hoogleraren van de faculteit aan
als zijn vice-decanen.
Lid 2 De decaan stelt een onderlinge taakverdeling vast voor de vice-decanen.

Artikel 4
Faculteitsdirecteur
Lid 1 De faculteitsdirecteur ondersteunt de leidinggevenden van de faculteit bij de bedrijfsvoering en
bij de voorbereiding en uitvoering van het strategische beleid.
Lid 2 De leiding van het faculteitsbureau berust bij de faculteitsdirecteur.
Lid 3 De faculteitsdirecteur wordt ondersteund door een managementteam, waarvan hoofden van
bureauafdelingen en managers bedrijfsvoering deel uitmaken.

Artikel 5
Bureau van de faculteit
Lid 1 De faculteit kent een faculteitsbureau waarin de coördinatie en uitvoering van de
ondersteunende taken voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bestuur van de
faculteit zijn ondergebracht.
Lid 2 Het faculteitsbureau bestaat uit afdelingen voor de onderscheiden functionele gebieden van de
bedrijfsvoering en voor de (beleids-)ondersteuning van departementen, onderwijs- en
onderzoekorganisaties.

§2

DEPARTEMENTEN

Artikel 6
Departement
Lid 1. Het departement is het onderdeel van de faculteit ter coördinatie van de werkzaamheden op
een van de wetenschapsgebieden van de faculteit. De faculteit omvat de volgende
departementen:
Filosofie en Religiewetenschap (Philosophy and Religious Studies)
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (History and Art History)
Media- en Cultuurwetenschappen (Media and Culture Studies)
Talen, Literatuur en Communicatie (Languages, Literature and Communication)
Lid 2

Een departement omvat, met betrekking tot het wetenschapsgebied waarvoor het
departement is ingesteld, het wetenschappelijke personeel en het ondersteunende en
beheerspersoneel dat direct aan het onderwijs en het onderzoek gerelateerde, ondersteunende
taken verricht.

Artikel 7
Leiding departement
Lid 1 De leiding van een departement berust bij een hoofd, benoemd door de decaan uit de
hoogleraren van de faculteit.
Lid 2 Het hoofd van een departement is belast met de algemene leiding van het departement ten
aanzien van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening, met inachtneming van de
aanwijzingen van de decaan. Het hoofd is in het bijzonder belast met:

het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijke personeel;

het bevorderen van de samenhang tussen het onderwijs en het onderzoek binnen het
betrokken wetenschapsgebied;

het bijdragen vanuit het betrokken wetenschapsgebied aan het strategische beleid van de
faculteit;
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het bepalen van de omvang en kwaliteit van de werkzaamheden van ieder
wetenschappelijk personeelslid, in overeenstemming met de directeuren onderwijs en
onderzoek.

Ter toelichting:
Artikel 9.19 WHW Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren
Tot het personeel van de universiteit behoren in elk geval de hoogleraren. In het benoemingsbesluit wordt
vermeld het wetenschapsgebied waarop de hoogleraar zijn onderwijs- en onderzoektaken uitoefent.
De hoogleraren zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun toegewezen
wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied, onverminderd de
bevoegdheid van het bestuur van de opleiding (…).
Artikel 1.1 CAO Nederlandse Universiteiten. Definities en afkortingen
v. wetenschappelijk personeel:
de hoogleraren, de universitaire hoofddocenten, de universitaire docenten en het overige wetenschappelijk
personeel in dienst van de universiteit in de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek van het
functieordeningssysteem.

Artikel 8
-n.v.t. (zie toelichting)

Artikel 9
-n.v.t. (zie toelichting)

HOOFDSTUK 2
§4

LEIDING EN ORGANISATIE ONDERWIJS EN ONDERZOEK

UNDERGRADUATE ONDERWIJS

Artikel 10
Undergraduate Schools
Lid 1 De Undergraduate Schools zijn met betrekking tot de bacheloropleidingen en het overige
undergraduate onderwijs van de faculteit belast met:

de organisatie en coördinatie van het onderwijs;

de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.
Lid 2 De faculteit omvat zeven Undergraduate Schools. De Undergraduate Schools bevatten de
volgende opleidingen:
Undergraduate School Filosofie en Religiewetenschap
Islam en Arabisch
Kunstmatige Intelligentie
Religiestudies
Wijsbegeerte
Undergraduate School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Geschiedenis
Kunstgeschiedenis
Undergraduate School Liberal Arts
Liberal Arts & Sciences
Taal- en Cultuurstudies
Undergraduate School Media- en Cultuurwetenschappen
Theater-, film- en televisiewetenschap
Muziekwetenschap
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Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Duitse taal en cultuur
Engelse taal en cultuur
Franse taal en cultuur
Italiaanse taal en cultuur
Keltische talen en cultuur
Literatuurwetenschap
Nederlandse taal en cultuur
Portugese taal en cultuur [tot 31/12/2016]
Spaanse taal en cultuur
Taalwetenschap

Artikel 11
Directeur Undergraduate Schools
Lid 1 De leiding van de Undergraduate School berust bij een directeur. De directeur wordt benoemd
door de decaan uit de hoogleraren en universitair hoofddocenten van de faculteit.

§5

GRADUATE ONDERWIJS

Artikel 12
Graduate School
Lid 1 De faculteit kent twee Graduate Schools: de Utrecht Graduate School of Humanities en de
Graduate School of Teaching. De Graduate Schools zijn met betrekking tot de
masteropleidingen en waar relevant de PhD-trajecten en minoren bedoeld in respectievelijk lid
2 en 3 belast met:

de organisatie en coördinatie van het onderwijs van de masteropleidingen,
masterprogramma’s en de PhD-trajecten;

de bewaking van de kwaliteit van de masteropleidingen, masterprogramma’s en de PhD trajecten.
Lid 2 De Utrecht Graduate School of Humanities bevat de volgende masteropleidingen en PhD trajecten:
Kamer researchmasters en kamer PhD-trajecten
Domein Cultuurwetenschappen:
Kunst- en Cultuurwetenschappen (research), waartoe behoren de masterprogramma’s:

Gender and Ethnicity

Musicology
Letterkunde (research), waartoe behoren de masterprogramma’s:

Comparative Literary Studies

Literair vertalen
Mediastudies (research), waartoe behoort het masterprogramma:

Media and Performance Studies
Neerlandistiek (research), waartoe behoort het masterprogramma:

Nederlandse letterkunde
Domein Filosofie en Religiewetenschap
Filosofie (research), waartoe behoort het masterprogramma:

Philosophy
Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis:
Geschiedenis (research), waartoe behoren de masterprogramma’s:

Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Modern History (1500 – 2000)
Kunst- en Cultuurwetenschappen (research), waartoe behoort het masterprogramma:

Art History of the Low Countries in its European Context
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Domein Taal en Spraak
Taalwetenschappen (research), waartoe behoort het masterprogramma:

Linguistics: the Study of the Language Faculty
Kamer academische masters
Domein Filosofie en Religiewetenschap:
Filosofie, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Applied Ethics

Wijsbegeerte
Theologie en Religiewetenschappen, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Bijbelwetenschappen / Biblical Studies [tot 31 augustus 2015]

Religies in hedendaagse samenlevingen

Theologie en geestelijke verzorging [tot 31 december 2014]
Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis:
Geschiedenis, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Cultuurgeschiedenis / Cultural History

Politiek en samenleving in historisch perspectief / Politics and Society in Historical
Perspective
Internationale betrekkingen, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Conflict Studies and Human Rights

Internationale betrekkingen in historisch perspectief
Kunst- en cultuurwetenschappen, waartoe behoort het masterprogramma:

Kunstgeschiedenis
Noord-Amerika Studies, waartoe behoort het masterprogramma:

American Studies
Domein Media- en Cultuurwetenschappen:
Kunst- en Cultuurwetenschappen, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Comparative Women’s Studies in Culture and Politics (vanaf 1 september 2014:
Genderstudies)

Kunstbeleid- en management

Muziekwetenschap

Theaterwetenschap / Theatre Studies
Mediastudies, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Film- en televisiewetenschap

Nieuwe media en digitale cultuur / New Media and Digital Culture
Domein Talen, Literatuur en Communicatie:
Communicatie- en informatiewetenschappen, waartoe behoort het masterprogramma:

Communicatie en organisatie
Letterkunde, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Literatuur en cultuurkritiek

Middeleeuwen en Renaissancestudies

Vertalen
Neerlandistiek, waartoe behoort het masterprogramma:

Nederlandse taal en cultuur (deeltijd)
Taalwetenschappen waartoe behoren de masterprogramma’s:

Interculturele communicatie

Taal, mens en maatschappij
Lid 3 De Graduate School of Teaching bevat educatieve masteropleidingen,
masterprogramma’s en minoren. Het register van masteropleidingen, masterprogramma’s en
minoren is als bijlage gevoegd bij de Gemeenschappelijke Regeling van de Graduate School of
Teaching.
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De opleidingen die vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen in de Graduate School of
Teaching zijn ondergebracht, zijn:
Domein Kunstonderwijs en communicatie
 Kunstonderwijs en communicatie waartoe behoren de masterprogramma’s:
 Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
 Muziekwetenschap: educatie en communicatie
 Leraar voorbereiden hoger onderwijs in kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnig
vorming/ kunst algemeen
 Leraar voorbereidend hoger onderwijs in muziek
Domein Mens en maatschappijonderwijs en communicatie
Mens en maatschappijonderwijs en communicatie, waartoe behoren de
masterprogramma’s:

Economics: Education and Communication

Geografie: educatie en communicatie

Geschiedenis: educatie en communicatie

Godsdienst/levensbeschouwing: educatie en communicatie

Maatschappijleer: educatie en communicatie

Wijsbegeerte: educatie en communicatie
 Leraar voorbereidend hoger onderwijs in aardrijkskunde
 Leraar voorbereidend hoger onderwijs in algemene economie
 Leraar voorbereidend hoger onderwijs in filosofie
 Leraar voorbereiden hoger onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting
 Leraar voorbereidend hoger onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing
 Leraar voorbereidend hoger onderwijs in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Domein Talenonderwijs en communicatie
Talenonderwijs en communicatie, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie

Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie

Franse taal en cultuur: educatie en communicatie

Nederlandse Taal en Cultuur: educatie en communicatie

Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Duits
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Engels
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Frans
Leraar voorbereidend hoger onderwijs in Nederlands
Leraar voorbereiden hoger onderwijs in Spaans

Artikel 13
Leiding Graduate Schools
Lid 1 De leiding van de Utrecht Graduate Graduate School of Humanities berust bij de decaan (of
een door de decaan aan te wijzen vice-decaan.) De vice-decaan wordt ondersteund door een
door de decaan te beneomen Board of Studies, bestaande uit hoogleraren en/of universitair
hoofddocenten van de faculteit, een student en/of een PhD-student.
Lid 2 De leiding van de Graduate School of Teaching berust bij de decanen van de faculteiten
Geesteswetenschappen, Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen, Geowetenschappen en
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie gezamenlijk, en wordt nader geregeld in de
Gemeenschappelijke Regeling Graduate School of Teaching.

§6

ONDERZOEKINSTITUTEN

Artikel 14
Onderzoekinstituut
Lid 1 Het onderzoekinstituut is, met betrekking tot het onderzoeksgebied of de onderzoeksgebieden
waarvoor het onderzoekinstituut is ingesteld, belast met:
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Lid 2

a. de organisatie en coördinatie van het onderzoek;
b. de bewaking van de kwaliteit van het onderzoek.
De faculteit heeft de volgende onderzoekinstituten:
Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) (Institute for Cultural Inquiry)
Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR) (Research Institute for
Philosophy and Religious Studies)
Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (OGKG) (Research Institute for
History and Art History)
Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS)

Artikel 15
Leiding Onderzoekinstituut
De leiding van een onderzoekinstituut berust bij een wetenschappelijk directeur. De wetenschappelijk
directeur wordt benoemd door de decaan uit de hoogleraren van de faculteit.
Ter toelichting:
Artikel 9.20 WHW Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit
In het faculteitsreglement kunnen binnen de faculteit onderzoekinstituten en onderzoekscholen worden
ingesteld. De decaan regelt het bestuur en de inrichting van deze onderzoekinstituten en
onderzoekscholen.
In het faculteitsreglement worden regels gesteld omtrent het bestuur en beheer van onderzoekinstituten
en onderzoekscholen.

HOOFDSTUK 3
§7

MEDEZEGGENSCHAP

FACULTEITSRAAD

Artikel 16
Samenstelling
Lid 1 De faculteitsraad heeft 24 leden.
Lid 2 De decaan en de leden van het bestuursteam kunnen geen lid zijn van de raad.
Lid 3 De verkiezing van de leden van de raad geschiedt volgens de bepalingen van het facultair
kiesreglement, dat als bijlage 1 deel uitmaakt van dit reglement.

Artikel 17
Zittingstermijn
Lid 1 De studentleden van de raad worden gekozen voor een termijn van één jaar, de
personeelsleden voor een termijn van twee jaar.
Lid 2 Het lid dat een tussentijds opengevallen plaats inneemt treedt af op het tijdstip waarop
degene in wie zijn plaats hij is gekozen zou moeten aftreden.
Lid 3 Zolang na afloop van een zittingstermijn nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen is
vastgesteld, behouden de aftredende leden in afwachting daarvan hun lidmaatschap.
Lid 4 Het lidmaatschap van de faculteitsraad eindigt door:
a. het einde van de zittingstermijn,
b. opzegging van het lidmaatschap door het lid,
c. het niet meer voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het kiesreglement, waaraan een
kandidaat voor de faculteitsraad moet voldoen.

Artikel 18
Voorzitter
De faculteitsraad kiest, voor een daarbij te bepalen termijn, zijn voorzitter.
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Artikel 19
Werkwijze en reglement van orde
De faculteitsraad regelt zijn werkwijze en de orde van zijn vergaderingen in overleg met de decaan in
een reglement van orde met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, in het Reglement van
de Universiteitsraad en in het Reglement van orde voor de universiteitsraad.

Artikel 20
Faciliteiten en vrijwaring
Lid 1 De decaan stelt in overeenstemming met de faculteitsraad de faciliteiten bedoeld in artikel
9.48 lid 1 en lid 2 WHW beschikbaar.
Lid 2 Artikel 9.32 lid 8 WHW is van overeenkomstige toepassing op de faculteitsraad.

Artikel 21
Instemming
De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de faculteitsraad voor elk door de decaan te
nemen besluit met betrekking tot:
a. het faculteitsreglement, inclusief het kiesreglement;
b. het facultair strategisch plan;
c. het facultaire deel van het studentenstatuut, als bedoeld in artikel 9.33 sub c WHW;
d. het facultaire systeem van kwaliteitszorg van onderwijs en onderzoek, en het beleid n.a.v.
de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling;
e. de onderwijs- en examenregeling van de opleidingen van de faculteit, conform artikel 9.38
sub b WHW;
f. facultaire regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden;
g. het beleid ten aanzien van specifieke groepen: vrouwen, gehandicapten en allochtonen.

Artikel 22
Advies
De decaan legt voor advies aan de faculteitsraad voor elk door de decaan te nemen besluit met
betrekking tot:
a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de faculteit
betreffen.
b. de facultaire begroting en meerjarenraming.
c. de zorg voor facultaire studentenvoorzieningen.

Artikel 23
Bespreking
Lid 1 De decaan stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.38a jo. artikel 9.32 lid 1 en lid 2
WHW, de faculteitsraad in de gelegenheid om de volgende onderwerpen met hem te
bespreken:
a. de algemene gang van zaken in en de ontwikkeling van de faculteit, tweemaal per jaar;
b. de jaarstukken.
Lid 2 In de jaren dat er geen facultair strategisch plan wordt vastgesteld, bespreekt de
faculteitsraad het facultair strategisch plan eenmaal tijdens de bespreking van de algemene
gang van zaken.

Artikel 24
Informatie
De decaan verschaft de faculteitsraad tijdig alle informatie die de faculteitsraad nodig heeft voor de
vervulling van zijn taak, mede gelet op artikel 9.38a jo. artikel 9.32 lid 5 WHW.

Artikel 25
Taken en bevoegdheden personeelsgeleding faculteitsraad.
Lid 1 De decaan legt voor advies aan de personeelsgeleding van de faculteitsraad voor elke door de
decaan voorgenomen maatregel met betrekking tot:
a. de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast;
b. de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd;
c. aangelegenheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden in verband met de arbeid
in de faculteit;
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Lid 2
Lid 3

d. de organisatie en werkwijze binnen de faculteit, en
e. de technische en economische dienstuitvoering bij de faculteit.
De personeelsgeleding van de faculteitsraad is bevoegd de decaan voorstellen te doen met
betrekking tot de in lid één genoemde aangelegenheden.
De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de personeelgeleding van de
faculteitsraad voor elke maatregel die hij bevoegd is te treffen en waarover de
personeelsgeleding op grond van het eerste lid heeft geadviseerd.

Artikel 26
Taakverdeling faculteitsraad, universiteitsraad en lokaal overleg.
Van de bevoegdheden van de faculteitsraad is uitgesloten de besluitvorming over aangelegenheden
waartoe de universiteitsraad dan wel het lokaal overleg van de universiteit bevoegd is op grond van
de wet, de CAO en/of op basis van krachtens de wet en CAO geldende voorschriften.
Ter toelichting:
Artikel 9.37 WHW
Faculteitsraad
1.
Indien een universiteit meer dan een faculteit omvat, is aan elke faculteit een faculteitsraad
verbonden.
2.
De faculteitsraad oefent tegenover de decaan van de faculteit het instemmingsrecht en het
adviesrecht uit die toekomen aan de universiteitsraad, voorzover het aangelegenheden betreft die de
faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan de decaan zijn
toegekend.
3.
Artikel 9.31, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9.31 WHW
Universiteitsraad
(…)
2.
Het aantal leden van de raad bedraagt ten hoogste vierentwintig leden.
3.
De raad bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen, en voor de
helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen.
4.
Zij die deel uitmaken van het college van bestuur of de raad van toezicht dan wel belast zijn met de
functie van decaan van een faculteit, kunnen niet tevens lid zijn van de raad.
5.
Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de raad dat uit en door het personeel wordt
gekozen, kunnen worden gesteld door personeelsleden en door organisaties van personeel.
6.
De verkiezing van de leden van de raad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming. Stemming voor
een geleding van de raad vindt slechts plaats, indien het aantal kandidaat-leden van een geleding groter is
dan het aantal zetels ten behoeve van die geleding.
Artikel 9.38a WHW
Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden
Artikel 9.32, eerste, tweede, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9.32 WHW

Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden

1.
Het college van bestuur stelt de universiteitsraad ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid de
algemene gang van zaken in de universiteit met hem te bespreken. Het college van bestuur en de raad
komen met elkaar bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het college van
bestuur, de raad, het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, of het deel van de raad
dat uit en door de studenten is gekozen.
2.
De raad is bevoegd over alle aangelegenheden de universiteit betreffende aan het college van
bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het college van bestuur brengt op de
voorstellen, bedoeld in de eerste volzin, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede
reactie uit aan de raad in de vorm van een voorstel. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van de in de
vorige volzin bedoelde reactie, stelt het college van bestuur de raad ten minste eenmaal in de gelegenheid
met hem overleg te plegen over zijn voorstel.
(…)
5.
Het college van bestuur verstrekt de raad aan het begin van het studiejaar schriftelijk de
basisgegevens met betrekking tot de samenstelling van het college van bestuur, de raad van toezicht, de
organisatie binnen de universiteit en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. Het college van
bestuur stelt de raad ten minste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het door hem in het afgelopen
jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van de universiteit
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op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Het college van bestuur stelt de raad onverwijld
in kennis van voornemens met betrekking tot de aangelegenheden, beschreven in het instellingsplan.
6.
Onverminderd het vijfde lid verschaft het college van bestuur de raad, al dan niet gevraagd, tijdig
alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Daaronder worden in
ieder geval begrepen ten minste eenmaal per jaar gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de instelling werkzame personen, de
leden van het college van bestuur, en de raad van toezicht.
7.
Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk belang van
een van de leden van de raad in het geding is, kan de raad bepalen dat het betrokken lid aan die
vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad bepaalt dan tevens dat de behandeling van
de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft.
8.
De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij
de universiteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De raad draagt er zorg voor dat de
agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de raad worden toegezonden aan het college van
bestuur, aan de faculteitsraden en aan de eventuele commissies, bedoeld in artikel 9.47, en ter inzage
worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de universiteit ten behoeve van belangstellenden.
De raad stelt de in de vorige volzin bedoelde commissies ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid
om over aangelegenheden die de desbetreffende commissie in het bijzonder aangaan, met hem overleg te
voeren.
9.
Het college van bestuur draagt er jegens de raad zorg voor dat de leden van de raad niet uit hoofde
van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit. De
eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaat-leden en voormalig leden.
Artikel 9.38 WHW
Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad
De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de faculteitsraad voor elk door hem te nemen besluit
met betrekking tot ten minste de vaststelling of wijziging van:
a. het faculteitsreglement, (…), en
b. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met uitzondering van de onderwerpen,
genoemd in het tweede lid, onder a tot en met g, en met uitzondering van het derde lid.
Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling
(…)
2.
In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet terzake
bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en plichten
vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten minste begrepen:
a.
de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b.
de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding,
c.
de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging
van de opleiding moet hebben verworven,
d.
waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen,
e.
de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden,
f.
de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid (regels m.b.t. wijze van
studieadvies en verwijzing in de post-propedeuse),
g.
ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, zevende lid
(omvang studielast),
h.
het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd
kunnen worden,
i.
de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
j.
waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de
gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens,
k.
waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de
bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen,
l.
of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens de
bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen,
m. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid
worden gesteld de tentamens af te leggen,
n.
de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de
examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen,
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o.
de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op welke
wijze van deze termijn kan worden afgeweken,
p.
de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd,
inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk,
q.
de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en
opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen
aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,
r.
de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of
examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of
vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens,
s.
waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de
toelating tot het afleggen van andere tentamens,
t.
waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating
tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie
vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen,
u.
de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding, en
3.
In de onderwijs- en examenregeling wordt met het oog op de doorstroming van personen aan wie
een graad als bedoeld in artikel 7.10a, eerste lid, is verleend, voor elke bacheloropleiding in het
wetenschappelijk onderwijs of in een voorkomend geval voor een afstudeerrichting binnen een
bacheloropleiding ten minste een masteropleiding aangewezen die aansluit op die bacheloropleiding of die
afstudeerrichting.
Artikel 9.37 WHW
Faculteitsraad
(…)
2.
De faculteitsraad oefent tegenover de decaan van de faculteit het instemmingsrecht en het
adviesrecht uit die toekomen aan de universiteitsraad, voorzover het aangelegenheden betreft die de
faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan de decaan zijn
toegekend.
(…)
5.
De personeelsgeleding van de faculteitsraad oefent tegenover de decaan van de faculteit de rechten
uit, bedoeld in artikel 9.50, voorzover het aangelegenheden betreft die de faculteit in het bijzonder
aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan de decaan zijn toegekend.
Artikel 9.50 WHW
Dienstraad t.b.v. centrale diensten
(…)
2.
Het college van bestuur voorziet er in dat een dienstraad tijdig in de gelegenheid wordt gesteld
advies aan het hoofd van de desbetreffende dienst uit te brengen en overleg te voeren over voorgenomen
maatregelen met betrekking tot:
a. de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij een centrale dienst worden toegepast,
b. de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij een centrale dienst wordt uitgevoerd,
c. aangelegenheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden in verband met de arbeid in een
centrale dienst,
d. de organisatie en werkwijze binnen een centrale dienst, en
e. de technische en economische dienstuitvoering bij een centrale dienst.
3.
De dienstraad is bevoegd het hoofd van de desbetreffende dienst voorstellen te doen met betrekking
tot de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.
4.
Het hoofd van de desbetreffende dienst behoeft de voorafgaande instemming van de dienstraad voor
elke maatregel die hij bevoegd is te treffen en waarover de dienstraad op grond van het tweede lid heeft
geadviseerd.
(…)
Artikel 9.39 WHW
Commissie voor geschillen
1.
Er is een geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs.
(…)
Artikel 9.40 WHW
(…)

Competentie commissie voor geschillen
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1.
De geschillencommissie, bedoeld in artikel 9.39, neemt kennis van geschillen tussen een
medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur of de decaan over:
a. de totstandkoming, wijziging of toepassing van het medezeggenschapsreglement, bedoeld in artikel
9.34, en
b. geschillen die voortvloeien uit de artikelen 9.30a, 9.32 tot en met 9.36, 9.38 en 9.38a.
2. Indien er een geschil is tussen het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin, de universiteitsraad of de faculteitsraad
en degene die of het orgaan dat beslissingsbevoegdheid heeft, onderzoekt het college van bestuur of een
minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Indien het college van bestuur het orgaan is dat de
beslissingsbevoegdheid heeft, onderzoekt de raad van toezicht of een minnelijke schikking mogelijk is.
Indien dit niet mogelijk blijkt, legt het medezeggenschapsorgaan, bedoeld in de eerste volzin, of degene
die of het desbetreffende orgaan dat beslissingsbevoegdheid heeft het geschil voor aan de
geschillencommissie.
Artikel 9.48 WHW
Voorzieningen en scholing
1.
Het college van bestuur staat de universiteitsraad het gebruik toe van de voorzieningen waarover het
kan beschikken, en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
2.
Het college van bestuur stelt de leden van de universiteitsraad in de gelegenheid om gedurende een
door het college van bestuur en de raad gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid tijd de scholing te
ontvangen die de leden van de raad voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Het personeel van de
universiteit wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in werktijd en met behoud van salaris te
ontvangen.
3.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de faculteitsraden en opleidingscommissies met
dien verstande dat de decaan in de plaats treedt van het college van bestuur.

§ 8 OPLEIDINGSCOMMISSIES
Artikel 27
Opleidingscommissies
Lid 1 De Schools kennen één of meerdere opleidingscommissies in de zin van artikel 9.18 WHW ten
behoeve van de opleidingen en/of programma’s die in de betreffende School zijn
ondergebracht (zie addendum, ingevoegd na hoofdstuk 4).
Lid 2 Voor elke opleidingscommissies is een aantal leden vastgesteld (zie addendum, ingevoegd na
hoofdstuk 4).
Lid 3 De voorzitter en overige leden van een opleidingscommissie worden benoemd door de decaan,
in het geval van de Graduate School of Teaching door de leiding van deze Graduate School.
Lid 4 De decaan stelt in overeenstemming met de opleidingscommissies de faciliteiten bedoeld in
artikel 9.48 lid 1 en lid 2 WHW beschikbaar.
Artikel 28
Werkwijze
Lid 1 De leiding van een School voert regelmatig overleg met de opleidingscommissie(s) over alle
aangelegenheden m.b.t. het onderwijs binnen de School.
Lid 2 Een opleidingscommissie kan afzonderlijke commissies instellen.
Lid 3 Een opleidingscommissie kan een advies, bedoeld in artikel 9.18 lid 4 sub c, aan de leiding van
de School tevens uitbrengen aan het hoofd van het / de betrokken departement/(en) en de
decaan. Zij stelt de leiding van de School hiervan in kennis.
Ter toelichting:
Artikel 9.18 WHW Opleidingscommissies
1.
Voor elke groep of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie
heeft tot taak:
a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (…),
b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en
c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding (…) en de
decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de faculteitsraad.
2.
Op een advies als bedoeld in het eerste lid, is artikel 9.35, aanhef en onderdelen b en c, van
overeenkomstige toepassing.
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3.
In het faculteitsreglement worden regels van procedurele aard met betrekking tot de toepassing van
het eerste lid gesteld en wordt de wijze van benoeming en samenstelling van de opleidingscommissie
geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal leden van de commissie voortkomt uit de
voor de desbetreffende opleiding ingeschreven studenten.
Artikel 9.17 WHW Bestuur opleidingen
4.
Een lid van het bestuur van de opleiding kan niet tevens lid zijn van de opleidingscommissie van die
opleiding.
Artikel 9.35 WHW Advies
Indien een te nemen besluit (…), vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de raad, draagt het
college van bestuur er zorg voor dat:
(…)
b. de raad in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat advies wordt uitgebracht,
c. de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het
uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven, en (…)

HOOFDSTUK 4

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 29
Invoering
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

Faculteit Geesteswetenschappen – Faculteitsreglement 2013-2014 – deel 1 Reglement

14

Addendum artikel 27 Opleidingscommissies
De Schools van de Faculteit Geesteswetenschappen kennen de volgende opleidingscommissies:

Undergraduate School Filosofie en Religiewetenschap
Opleidingscommissie Kunstmatige Intelligentie
(8 leden: 4 personeelsleden en 4 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie (wordt verzorgd door de faculteiten
Geesteswetenschappen, Bètawetenschappen en Sociale Wetenschappen).
Opleidingscommissie Religiewetenschap.
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Islam en Arabisch
De bacheloropleiding Religiestudies
Opleidingscommissie Wijsbegeerte
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Undergraduate School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Opleidingscommissie Geschiedenis
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Geschiedenis.
Opleidingscommissie Kunstgeschiedenis
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis.

Undergraduate School Liberal Arts
Opleidingscommissie Liberal Arts and Sciences
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences.
Opleidingscommissie Taal- en Cultuurstudies
(8 leden: 4 personeelsleden en 4 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies.

Undergraduate School Media- en Cultuurwetenschappen
Opleidingscommissie Muziekwetenschap
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Muziekwetenschap.
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Opleidingscommissie Theater-, film- en televisiewetenschap
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Theater-, film- en televisiewetenschap.

Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie
Opleidingscommissie Communicatie- en Informatiewetenschappen
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen.
Opleidingscommissie Duitse taal en cultuur
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Duitse taal en cultuur.
Opleidingscommissie Engelse taal en cultuur
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Engelse taal en cultuur.
Opleidingscommissie Franse taal en cultuur
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Franse taal en cultuur.
Opleidingscommissie Italiaanse taal en cultuur
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur.
Opleidingscommissie Keltische talen en cultuur en Portugese taal en cultuur
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Keltische talen en cultuur
De bacheloropleiding Portugese taal en cultuur.
Opleidingscommissie Literatuurwetenschap
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Literatuurwetenschap.
Opleidingscommissie Nederlandse taal en cultuur
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur.
Opleidingscommissie Spaanse taal en cultuur
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur.

Faculteit Geesteswetenschappen – Faculteitsreglement 2013-2014 – deel 1 Reglement

16

Opleidingscommissie Taalwetenschap
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De bacheloropleiding Taalwetenschap.

Utrecht Graduate School of Humanities
Kamer researchmasters
Opleidingscommissie Domein Cultuurwetenschappen
(8 leden: 4 personeelsleden en 4 studentleden)
De masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen / Arts & Culture (research), waartoe behoren
de masterprogramma’s:

Gender and Ethnicity

Musicology
De masteropleiding Letterkunde / Literary Studies (research), waartoe behoren de
masterprogramma’s:

Comparative Literary Studies

Literair vertalen
De masteropleiding Mediastudies / Media studies (research), waartoe behoort het
masterprogramma:

Media and Performance Studies
De masteropleiding Neerlandistiek / Dutch Studies (research), waartoe behoort het
masterprogramma:

Nederlandse letterkunde

Opleidingscommissie Domein Filosofie en Religiewetenschap
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Filosofie / Philosophy (research), waartoe behoort het masterprogramma:

Philosophy

Opleidingscommissie Domein Geschiedenis en kunstgeschiedenis
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Geschiedenis / History (research), waartoe behoren de masterprogramma’s:

Ancient, Medieval and Renaissance Studies

Modern History (1500-2000)
De masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen / Arts & Culture (research), waartoe behoort
het masterprogramma:

Art History of the Low Countries in its European Context

Opleidingscommissie Domein Taal en Spraak
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Taalwetenschappen / Linguistics (research), waartoe behoort het
masterprogramma:

Linguistics: the Study of the Language Faculty
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Kamer academische masters
Domein Filosofie en Religiewetenschap
Opleidingscommissie masteropleidingen Religiewetenschap
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Bijbelwetenschappen / Biblical Studies

Religies in hedendaagse samenlevingen

Theologie en geestelijke verzorging
De
-

vertegenwoordiging is als volgt
1 personeelslid en 1 studentlid
1 personeelslid en 1 studentlid
1 personeelslid en 1 studentlid

gespecificeerd:
voor het programma Bijbelwetenschappen / Biblical Studies
voor het programma Religies in hedendaagse samenlevingen
voor het programma Theologie en geestelijke verzorging

Opleidingscommissie masteropleidingen Wijsbegeerte
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De masteropleiding Filosofie, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Applied Ethics

Wijsbegeerte
en vanwege de interdisciplinaire samenwerking
 het masterprogramma Cognitive Artificial Intelligence, masteropleiding Artificial Intelligence
(penvoerder faculteit Bètawetenschappen)

Domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Opleidingscommissie masteropleidingen Geschiedenis
(10 leden: 5 personeelsleden en 5 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Geschiedenis, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Cultuurgeschiedenis / Cultural History

Politiek en samenleving in historisch perspectief / Politics and Society in Historical
Perspective
De masteropleiding Internationale betrekkingen, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Conflict Studies and Human Rights

Internationale betrekkingen in historisch perspectief
De masteropleiding Noord-Amerika Studies, waartoe behoort het masterprogramma:

American Studies
De
-

vertegenwoordiging is als volgt
1 personeelslid en 1 studentlid
1 personeelslid en 1 studentlid
1 personeelslid en 1 studentlid
1 personeelslid en 1 studentlid
perspectief
1 personeelslid en 1 studentlid
perspectief

gespecificeerd:
voor het programma
voor het programma
voor het programma
voor het programma

American Studies
Conflict Studies and Human Rights
Cultuurgeschiedenis
Internationale betrekkingen in historisch

voor het programma Politiek en samenleving in historisch

Opleidingscommissie masteropleiding Kunstgeschiedenis1
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
1

De opleidingscommissies van Kunstgeschiedenis en Kunst en Cultuur vergaderen in de regel samen over de

masteropleiding Kunst en Cultuur, tenzij er slechts programmaspecifieke onderwerpen op de agenda staan.
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-

De masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen, waartoe behoort het masterprogramma:

Kunstgeschiedenis

Domein Media- en Cultuurwetenschappen
Opleidingscommissie Mediastudies
(4 leden: 2 personeelsleden en 2 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Mediastudies, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Film- en televisiewetenschap

Nieuwe media en digitale cultuur / New Media and Digital Culture
Opleidingscommissie Kunst en cultuur1
(8 leden: 4 personeelsleden en 4 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Comparative Women’s Studies in Culture and Politics

Kunstbeleid- en management

Muziekwetenschap

Theaterwetenschap / Theatre Studies

Domein Talen, Literatuur en Communicatie
Opleidingscommissie Taalwetenschappen

(8 leden: 4 personeelsleden en 4 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen waartoe behoort het
masterprogramma:

Communicatie en organisatie
De masteropleiding Taalwetenschappen waartoe behoren de masterprogramma’s:

Interculturele communicatie

Taal, mens en maatschappij
en vanwege de interdisciplinaire samenwerking:
 het masterprogramma Logopediewetenschap, masteropleiding Klinische
gezondheidswetenschappen (penvoerder faculteit Geneeskunde)

Opleidingscommissie Letterkunde
(8 leden: 4 personeelsleden en 4 studentleden)
De commissie adviseert over:
De masteropleiding Letterkunde, waartoe behoren de masterprogramma’s:

Middeleeuwen en Renaissance Studies

Literatuur en cultuurkritiek

Vertalen
De masteropleiding Neerlandistiek, waartoe behoort het masterprogramma:
 Nederlandse taal en cultuur (deeltijd)

Graduate School of Teaching
Opleidingscommissie
(18 leden: 9 personeelsleden en 9 studentleden)
De opleidingscommissie wordt samengesteld uit leden van de onderwijsadviescommissies.
Geesteswetenschappen kent:
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Onderwijsadviescommissie Talen
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
De commissie adviseert over de opleidingen:
Talenonderwijs (Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans): educatie en communicatie
Leraar VHO Duits
Leraar VHO Engels
Leraar VHO Frans
Leraar VHO Nederlands
Leraar VHO Spaans
Onderwijsadviescommissie gamma+
(6 leden: 3 personeelsleden en 3 studentleden)
Mens en maatschappij: educatie en communicatie
Kunsten: educatie en communicatie
Leraar VHO Filosofie
Leraar VHO Geschiedenis
Leraar VHO Godsdienst en levensbeschouwing
Leraar VHO Kunstgeschiedenis
Leraar VHO Muziek
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