STAPPENPLAN PROMOTIETRAJECT
Wettelijk vastgelegde toelatingseisen
Voordat een promovendus kan beginnen aan het promotietraject moet worden vastgesteld of deze
kan worden toegelaten tot de voorbereiding van de promotie. De kandidaat moet aantonen aan de
wettelijke vooropleidingseis te voldoen door de vereiste getuigschriften te overleggen.
Ontheffing van de wettelijke vooropleidingseis is mogelijk. Het College voor Promoties is bevoegd
personen die niet in het bezit zijn van het vereiste getuigschrift ontheffing te verlenen. De procedure
hiervoor is opgenomen in het Promotiereglement.

Promotoren
Het College voor Promoties wijst voor iedere promotie maximaal twee promotoren, en eventueel
maximaal drie copromotoren aan. Zij keuren het manuscript. De promotiecommissie, ingesteld door
het College voor Promoties, beslist of de promovendus het proefschrift mag verdedigen waarna het
proefschrift mag worden gedrukt.

Bureau Pedel
Voor het laatste deel van het traject, vanaf het vastleggen van de promotiedatum, kunt u terecht bij
Bureau Pedel. Tijdens de promotieplechtigheid vindt de openbare verdediging plaats van het
proefschrift, ten overstaan van de promotiecommissie.
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Tel. +31 (0)20 – 525 2808
E-mail: bureaupedel@uva.nl

ACTIETABEL PROMOTIETRAJECT

Let op:
•

•

In dit schema zijn slechts twee weken ingepland voor het drukken van het proefschrift. Het is
aan te raden om hiervoor extra tijd in te plannen, en er voor te zorgen dat je het proefschrift
langer dan drie maanden (12 weken) voor de geplande promotiedatum ter goedkeuring
voorlegt aan de promotiecommissie.
De hieronder genoemde termijnen geven geen garanties of rechten. Het is van belang om
tijdig een verzoek om samenstelling van de promotiecommissie aan het College voor
Promoties te sturen, zodat de voorlopige promotiedatum kan worden vastgelegd.

Actie

Uiterste
termijnen vóór
promotiedatum

Resultaat

Artikel/ verwijzing

4a

Voldoe je aan de wettelijke
opleidingseis?
Zo niet: dien een verzoek tot
ontheffing in via de
facultaire contactpersoon.
Ben je al eerder
gepromoveerd? Neem
contact op met het College
voor Promoties (CvP).

Vóór promotieonderzoek

Dien een verzoek in tot
toelating tot de
voorbereiding van de
promotie en aanwijzing
(co)promotor(es) bij het CvP
via de facultaire
contactpersoon.

Onmiddellijk na
aanvang
promotieonderzoek

Indien van
toepassing:
Besluit tot
ontheffing

6, lid 1a

Bijlage 9:
Verzoek ontheffing
opleidingseis
Besluit tot
toelating en
aanwijzing

6

(co-)promotor(es)
door het CvP

Bijlage 7:
Verzoek tot toelating

6, lid 9

18
Dien een voorstel in tot
samenstelling van de
promotiecommissie bij het
CvP via de facultaire
contactpersoon.

Raadpleeg de agenda voor
planning promotiedatum.

Circa 6 maanden
voor gewenste
promotiedatum

Besluit aanwijzing
leden
promotiecommissi
e door CvP

18, lid 2
19
Bijlage 8:
Voorstel voor de
samenstelling van de
promotiecommissie

12 tot 16 weken
voor gewenste
promotiedatum
Zoek via ‘locatie’, kies

Agnietenkapel (<90 pers.) of
Aula (>90 pers.)

dan Agnietenkapel of
Aula

Spreek een voorlopige
promotiedatum af bij het
Bureau van de Pedel (BP)

Uiterlijk 12 weken
voor
promotiedatum

Manuscript is gereed,
goedkeuring manuscript
door promotor, manuscript
wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan
promotiecommissie

Uiterlijk 12 weken
voor
promotiedatum

Promotiecommissie beslist
over toelating tot de
verdediging: dien getekende
concept-titelpagina in bij BP

Uiterlijk 6 weken
voor
promotiedatum

Reservering
voorlopige
promotiedatum
door BP

12

Bevestiging van
promotiedatum:
toestemming tot
drukken van het
manuscript als
proefschrift

20

Bijlage 2:
Model titelblad
proefschrift/ Pedelmap

27
27a
Lever 16 exemplaren van
het proefschrift in bij BP en
een digitale versie + een
licentie-overeenkomst bij de
UB

Pedelmap

Uiterlijk 4 weken
voor
promotiedatum

Licentieovereenkomst
Verplichting
Elektronisch
Proefschrift
www.uva.nl/dare

Indien gewenst:
documenten ter legalisatie
van doctoraat voor gebruik
in het buitenland

Voor
promotieplechtigheid

Definitieve datum
promotie

Legalisatie en
erkenning

Verlening
doctoraat door
College voor
Promoties

