UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Reglement van de Senaat
vastgesteld door het College van Bestuur op d.d. 26 augustus 2013
Artikel 1.

Taken van de Senaat

1.1 De Senaat is een adviescommissie in de zin van artikel 15 van het Universiteitsreglement van de
Universiteit van Amsterdam.
1.2 De Senaat adviseert het College van Bestuur gevraagd- en ongevraagd over de hoofdzaken van
het beleid van de universiteit op het gebied van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening en
daarmee samenhangend het studentenbeleid en het personeelsbeleid. De advisering heeft vooral
betrekking op strategisch beleid en kwaliteitsbeleid.
1.3 De Senaat stelt een jaarverslag op en voorziet daar in een beeld van de kwaliteit en de
kwaliteitszorg.
Artikel 2. Samenstelling
2.1 De Senaat wordt bij voorkeur samengesteld uit het hooglerarencorps van de Universiteit van
Amsterdam.
2.2 De leden van de Senaat kiezen een voorzitter uit hun midden.
2.3 De leden van de Senaat kiezen een vicevoorzitter uit hun midden.
2.4 De decanen van de faculteiten dragen ieder maximaal twee leden per faculteit voor. De decaan
van het ACTA draagt maximaal één lid voor. De decanen dragen voor elk der door hen
voorgedragen leden een plaatsvervanger voor, die het betreffende lid bij verhindering kan
vervangen.
2.5 In het geval dat een faculteit via twee leden in de Senaat is vertegenwoordigd heeft maximaal
één lid de functie van directeur van een onderzoeksinstituut, directeur van een Graduate School
of College of de functie van afdelingsvoorzitter.
2.6 De leden en plaatsvervangend leden van de Senaat worden benoemd door het College van
Bestuur.
2.7 De leden van de Senaat worden benoemd voor een periode van driejaar en zijn eenmaal
herbenoembaar.
Artikel 3. Werkwijze van de Senaat
3.1 De agenda van de vergadering wordt door de voorzitter opgesteld.
3.2 De Senaat brengt schriftelijk advies uit aan het College van Bestuur. Deze adviezen zijn
openbaar.
3.3 De Senaat wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. In deze functie wordt voorzien door
de Bestuursstaf.
3.4 De ambtelijk secretaris van de Senaat kan op verzoek van de voorzitter ter voorbereiding van
een advies een preadvies opstellen, dan wel leden van de Senaat verzoeken een preadvies voor
te bereiden.
3.5 De Senaat kan ter voorbereiding van een advies uit haar midden een subcommissie instellen.
3.6 De Senaat kan een externe deskundige uitnodigen.
3.7 De Senaat vergadert in beginsel zes maal per jaar.
3.8 De vergaderingen van de Senaat zijn niet openbaar.
Artikel 4. Slot en overgangsbepalingen
5.1 Dit reglement treedt in werking met ingang van d.d. 1 september 2013
5.2 Wijzigingen van het reglement worden vastgesteld door het College van Bestuur, gehoord de
Senaat.
5.3 Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Senaat.

