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Artikel 1 
Definities 
 
Toegevoegde definitie: 
 
ius promovendi het recht van een hoogleraar of, voor zover aan diegene de 

graad Doctor of Doctor of Philosophy is verleend, een ander 
personeelslid van de universiteit dat naar het oordeel van 
het college voor promoties, op basis van de daartoe door 
het college voor promoties vastgestelde regeling, over 
voldoende bekwaamheid beschikt om als promotor op te 
treden.”   

 
Gewijzigde definitie: 
 
promotor de als zodanig krachtens artikel 7.18, lid 4 van de wet door 

het College voor Promoties aangewezen persoon; tevens 
secretaris van de promotiecommissie 

 
 
Gewijzigde artikelen: 
 
 
Artikel 9 
Het verzoek tot toelating tot het promotietraject     

 
2. Degene die wenst te promoveren treedt met de ten aanzien van het weten-

 schapsgebied meest gerede hoogleraar, of een ander ten aanzien van het 
wetenschapsgebied meest gereed personeelslid van de universiteit in bezit 
van het ius promovendi, in overleg over zijn/haar promotieonderzoek en over 
diens bereidheid als promotor op te treden. 

 
3.  Zodra een hoogleraar of ander personeelslid van de universiteit in bezit van 

het ius promovendi zich bereid heeft verklaard als promotor op te treden,  
 dient de promovendus in overleg met de promotor bij de decaan van de ten 
 aanzien van het wetenschapsgebied meest gerede faculteit het verzoek tot 
 toelating tot het promotietraject in, met gebruikmaking van het door het  
 College voor Promoties vastgestelde formulier “Verzoek tot toelating tot  
 het promotietraject”. […] 

 



Artikel 10 
De aanwijzing van de promotor     
 
1. Het College voor Promoties wijst een hoogleraar van de universiteit, of een 

ander personeelslid van de universiteit in bezit van het ius promovendi, aan als 
promotor.  

 
5. Ten aanzien van één proefschrift kunnen maximaal twee promotoren worden 

aangewezen, met uitzondering van het geval dat er sprake is van een joint 
doctorate met meer dan twee partnerinstellingen. 

 
6.  Indien de decaan voorstelt twee promotoren aan te wijzen, is tevens voldaan 

aan de in artikel 11, lid 1 omschreven verplichting minimaal een copromotor 
aan te wijzen. 

 
7. De promotor behoudt na het eervol ontslag voor een termijn van vijf jaren het 

recht als promotor op te treden. 
 
8. Wanneer een promotor na zijn/haar aanwijzing als zodanig (door middel van 

het verzoek tot toelating tot het promotietraject) eervol ontslag wordt  
 verleend, dan wel na het ontslag als zodanig is aangewezen, dient de goed- 

 keuring van het manuscript binnen de in lid 7 genoemde termijn na het ontslag  
 te geschieden. 
 

 

 

 

 

 
 


