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Het Promotiereglement 2020 van de Universiteit van Amsterdam treedt in werking op 1 september 
2020, onder gelijktijdige intrekking van het Promotiereglement 2014.  
 
Dit betekent dat handelingen ten aanzien van zowel nieuwe alsook lopende promoties vanaf 31 
augustus 2020 conform de voorschriften van het nieuwe reglement dienen plaats te vinden.  
 
Een besluit dat vóór 1 september 2020 door het College voor Promoties is genomen (volgens de 
voorschriften van het Promotiereglement 2014) blijft geldig. Dit geldt ook voor een verzoek dat vóór 
1 september 2020 is ondertekend door de decaan, maar pas na deze datum in een besluit resulteert. 
 
 
Overgangsregeling van oud naar nieuw Promotiereglement 
 
Het College voor Promoties kan ten aanzien van een verzoek tot toelating of aanwijzing van de 
promotiecommissie dat vóór 1 oktober 2020 is ondertekend door de decaan een afwijking van het 
Promotiereglement 2020 toestaan. Dit onder voorwaarde dat gehandeld wordt conform het 
Promotiereglement 2014, zoals dat geldig was tot 1 september 2020, en de afwijking schriftelijk 
gemotiveerd is. 
 
 
Overzicht belangrijkste wijzigingen in het Promotiereglement 2020 
 

1. Hoofdstuk I, Algemene bepalingen 
a. De bepaling ten aanzien van uitgesloten relaties is aangescherpt (artikel 4). 

 
2. Hoofdstuk II, Voorwaarden aan de toelating tot het promotietraject 

a. De bepaling ter uitsluiting van een tweede (of parallelle) promotie is aangescherpt 
(artikel 6 en artikel 9, lid 9, onder c.); 

b. De procedure van het geleerd gesprek is geëxpliciteerd (artikel 8, lid 3 en 4). 
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3. Hoofdstuk III, Toelating tot het promotietraject 
a. De mogelijkheid dat een hoogleraar verbonden aan een Nederlandse universiteit als 

promotor wordt aangewezen samen met een aan de UvA verbonden copromotor is 
vervallen (artikel 10, lid 3 in het oude reglement); 

b. Een promotor verbonden aan een buitenlandse instelling dient een functie te 
bekleden die equivalent is aan een hoogleraar of een UHD die aan de UvA het ius 
promovendi mag uitoefenen (artikel 10, lid 3); 

c. De uitloop van het ius promovendi met 5 jaar na eervol ontslag is uitgebreid naar de 
niet-hoogleraren met het ius promovendi (artikel 10, lid 6); 

d. Er worden minimaal twee begeleiders aangewezen, hetzij 2 promotores, hetzij 1 
promotor en 1 copromotor. De ontheffingsmogelijkheid in het oude 
promotiereglement vervalt (artikel 11, lid 1 en 2). 
 

4. Hoofdstuk IV, De vervaardiging van het manuscript 
a. Het oude artikel 15, lid 2 is geherformuleerd. Onderzoek dat niet overwegend onder 

directe supervisie van een promotor heeft plaatsgevonden kan in beginsel niet als 
basis van een proefschrift dienen (artikel 13, lid 3). Het blijft mogelijk dat de decaan 
hiervan ontheffing verleent. 

b. De bevoegdheid om uitzonderingen te maken op de maximale omvang van 70.000 
woorden berust niet langer bij de promotor maar bij de decaan (art. 15, lid 2). 

 
5. Hoofdstuk VI Promotiecommissie 

a. Geldigheid besluit aanwijzing promotiecommissie is verlengd naar 2 jaar (artikel 19, 
lid 8); 

b. Commissieleden zijn in meerderheid hoogleraren of UvA-medewerkers in bezit van 
het ius promovendi, aangevuld met gepromoveerden (artikel 20, lid 3); 

c. De decaan ziet er op toe dat de promotiecommissie zo divers mogelijk wordt 
samengesteld (artikel 20, lid 5). 
 

6. Hoofdstuk VII Beoordeling van het manuscript en de toelating tot de verdediging 
a. De criteria bij de beoordeling van het proefschrift zijn aangepast (artikel 22, lid 3 en 

bijlage A);  
b. Procedure in geval van weigering van de toelating tot de verdediging is verhelderd 

(artikel 22, lid 6); 
c. De promotor informeert de decaan per e-mail zodra de promotiecommissie het 

manuscript heeft goedgekeurd als proefschrift. De decaan bevestigt schriftelijk 
zijn/haar instemming met de toelating van de kandidaat tot de verdediging. Hiervoor 
wordt niet langer de concept-titelpagina gebruikt die moest worden ondertekend 
door de promotor (artikel 25, lid 3). 
 

7. Hoofdstuk VIII Cum laude 
a. Het predicaat cum laude kan worden verleend als de promovendus op alle in art. 22, 

lid 3 genoemde criteria van uitzonderlijke bekwaamheid blijk heeft gegeven (artikel 
27, lid 1). 
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8. Hoofdstuk IX Proefschrift 
a. De promovendus levert drie (voorheen: twaalf) gedrukte of gekopieerde exemplaren 

van het proefschrift in bij bureau pedel (artikel 30, lid 2); 
b. De decaan van de faculteit bepaalt of het proefschrift op papier of elektronisch aan 

de in dit lid genoemde personen dient te worden overlegd (artikel 30, lid 5). 
 

9. Hoofdstuk XI Joint doctorate 
a. De bepalingen ten aanzien van het joint doctorate zijn in 1 hoofdstuk opgenomen. 

 
10. Hoofdstuk XII Geschillenprocedure 

a. De formulering van de procedure is herzien. 

 
 
FAQs 
 
Q  Ik ben al geruime tijd bezig met mijn promotieonderzoek maar heb nog geen verzoek tot 

toelating bij het College voor Promoties ingediend. Valt mijn promotie onder het oude 
promotiereglement? 

A Uw promotietraject valt in beginsel onder het nieuwe promotiereglement. 
 
Q Ik heb al een toelatingsbesluit maar er is voor mijn promotie nog geen commissie 

aangewezen. Val ik onder het oude of het nieuwe reglement? 
A Een vóór 1 september 2020 genomen besluit of door de decaan ondertekend verzoek daartoe 

blijft geldig. Uw toelatingsbesluit blijft van toepassing. Indien na 1 september 2020 een 
voorstel voor de commissie wordt gedaan, dient dat plaats te vinden onder de voorwaarden 
van het nieuwe reglement. 

 
Q Ik heb al een promotiecommissie aangewezen gekregen door het College voor Promoties. 

Moet ik alsnog voldoen aan de eisen van het nieuwe promotiereglement? 
A Uw toelatings- en commissiebesluit blijven geldig. Overige handelingen dienen conform het 

nieuwe Promotiereglement te worden uitgevoerd. Indien uw manuscript na 1 september door 
uw promotor wordt goedgekeurd, dient het nieuwe beoordelingsformulier in bijlage A van 
het reglement door de promotiecommissie te worden gehanteerd. Ook voor een na 1 
september in te zetten cum laude procedure gelden de voorschriften van het nieuwe 
Promotiereglement 2020. 

 
Q Hoeveel exemplaren van het papieren proefschrift moet ik bij bureau pedel en de faculteit 

inleveren?  
A In verband met corona-gerelateerde maatregelen is het reeds gebruikelijk slechts 3 papieren 

exemplaren bij Bureau Pedel in te leveren. Onder het nieuwe promotiereglement wordt dit de 
standaard. De decaan van de faculteit waaronder de promotie valt, schrijft in een facultaire 
regeling voor op welke wijze het proefschrift aan andere ontvangers dient te worden 
aangeleverd. 


