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Werkwijze Graduate School of Life Sciences: 
Beoordeling toelating tot promotie indien geen Master  

of gelijkwaardig diploma  
 

 
 
Doel 
 
Beschrijven van de werkwijze Graduate School of Life Sciences van de beoordeling toelating tot 
promotie indien de betreffende persoon geen Mastergraad of gelijkwaardig bezit.  
 
 
 
Kaders 
- Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijke Onderzoek 
- Promotiereglement Universiteit Utrecht 
 
 
 
Werkwijze 
 
De beoogd promotor dient een verzoek in tot toelating tot de promotie bij de decaan of een 
namens haar/hem aangewezen persoon. Dit verzoek bestaat uit een curriculum vitae van de 
betreffende persoon, relevante diploma’s en een motivatie van de beoogd promotor. 
 
De decaan of een namens haar/hem aangewezen persoon legt het verzoek voor aan zowel de 
examencommissie van de Graduate School of Life Sciences als aan de directeur van de 
Graduatie School of Life Sciences. Beiden geven onafhankelijk van elkaar een oordeel aan de 
decaan of de door hem aangewezen persoon. Zij doen dit op basis van de aangeleverde 
informatie en eventuele gesprekken met beoogd promovendus en promotor. In hun oordeel 
houden zij rekening met de eindtermen van de Masters van de Graduate School of Life Sciences.  
 
De decaan legt vervolgens een dossier voor aan het College voor Promoties. Dit dossier bestaat 
uit: 
- curriculum vitae van de beoogd promovendus inclusief relevante diploma’s; 
- motivatie van de beoogd promotor; 
- oordeel van de examencommissie van de Graduate School of Life Sciences; 
- oordeel van de directeur van de Graduate School of Life Sciences; 
- oordeel decaan en voorstel tot besluit voor College voor Promoties. 
 
Het College voor Promoties beoordeelt het dossier en neemt een besluit over de toelating. Het 
bureau van de betreffende faculteit informeert de beoogd promovendus en beoogd promotor over 
het besluit. 
 
 
 
Noot 
Deze werkwijze is niet van toepassing voor personen met een buitenlands diploma. Hiervoor kan 
de promotor zich wenden tot het Nuffic of kan informatie worden ingewonnen bij het Admissions 
Office. 
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Achtergrondinformatie 
 
1. Uit Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Artikel 7.18. Verlening van de graden Doctor of Doctor of Philosophy; toegang en inrichting 
promotie 
1. Het college voor promoties van een universiteit, de Open Universiteit of een  
levensbeschouwelijke universiteit is bevoegd de graden Doctor of Doctor of Philosophy te  
verlenen op grond van promotie. De graden Doctor en Doctor of Philosophy zijn gelijkwaardig.  
Tot de promotie heeft toegang ieder:  
a. aan wie op grond van artikel 7.10a, eerste of tweede lid, de graad Master is verleend; en die 
b. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een proefschrift 
heeft geschreven dan wel een proefontwerp heeft vervaardigd, en  
c. heeft voldaan aan de eisen, gesteld in het in artikel 7.19 bedoelde promotiereglement.  
 
In bijzondere gevallen kan het college voor promoties personen die voldoen aan het tweede  
lid onder b en c maar niet voldoen aan dat lid onder a, tot de promotie toegang verlenen.  
 
 
 
2. Uit promotiereglement  
 
Artikel 4 Verzoek tot toelating / Ontheffing  
Promovendi dienen na goedkeuring van de decaan bij aanvang van het onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan de promotie een verzoek tot toelating tot de promotie in bij het college voor 
promoties.  
 
Het college voor promoties kan degenen, die niet in het bezit zijn van de vereiste graad voor 
toelating tot de promotie, maar wel voldoen aan het gestelde in artikel 7.18 lid 2 sub b en c WHW, 
op hun verzoek toegang verlenen tot de promotie indien de verzoeker op andere wijze blijk geeft 
over voldoende kennis te beschikken. Dit verzoek wordt vergezeld van een aanbeveling van een 
hoogleraar van de Universiteit Utrecht.  
 
 
 
 
3. Uit brief rector dd 19-02-2020 behorende bij communicatie nieuw promotiereglement: 
 
Wanneer blijkt dat het diploma niet zonder meer toelating biedt tot de promotie, dient het diploma 
ter beoordeling voorgelegd te worden aan het College voor Promoties voorafgaand aan de start 
van het promotietraject. Hiervoor wordt een dossier voorbereid met daarin een motivatie van de 
beoogd promotor en een oordeel van de examencommissie over het opleidingsniveau van de 
kandidaat.  


