AANPASSINGEN PROMOTIEREGLEMENT
Op 14 oktober 2016 is het promotiereglement aangepast. Wij willen u in het kort de belangrijkste
wijzigingen in het nieuwe promotiereglement weergeven
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel 2 lid 3 Toe~an~ tot de promotie
De omschrijving van artikel 2 lid 3 is minder stringent gemaakt, zodat ook een tweede promotie op
hetzelfde vakgebied mogelijk wordt. Dit onder de voorwaarde dat het onderzoek dat ten grondslag
ligt aan de thesis waarop de promovendus wil promoveren, een ander onderwerp betreft dan het

onderzoek waarop de betreffende persoon eerder gepromoveerd is. De achtergrond van dit voorstel
ligt bij een aantal verzoeken van kandidaten die in Duitsland de graad Dr.Med. hebben behaald. Zij
hebben hiervoor slechts één artikel geschreven. Als ze in Nederland willen promoveren zou dat op
een heel ander onderwerp moeten dan waarop zij in Duitsland zijn gepromoveerd. Het verzoek is
binnengekomen om deze kandidaten toegang te verlenen tot de promotie, waarbij uiteraard het
artikél waarop zij in Duitsland zijn gepromoveerd niet in het proefschrift wordt opgenomen. Door de
huidige formulering wordt dit mogelijk gemaakt.
Art 5 lid 1 Verzoek tot toelating tot de promotie.
Het artikel is aangepast aan de praktijk, waarbij de promovendus het verzoek tot toelating tot de
promotie vaak pas rond de tijd van de afronding van het manuscript indient.
Art 8 Promotor
Geschrapt is de passage betreffende het aanwijzen van een eerste promotor van de UM,als er een

promotor is aangewezen die hoogleraar is aan een andere universiteit.
Artikel 21 lid 5 Cum Laude
Dit artikel is aangescherpt. De promotiecommissie moet unaniem bij anonieme schriftelijke
stemming besluiten tot een toekenning van een cum laude.
Artikel 27 lid 2
Toegevoegd is: de promotor beslist of een embargo op (onderdelen van) het proefschrift
noodzakelijk is. Indien de promotor dit heeft aangegeven blijft (een gedeelte van) het proefschrift
een jaar onder embargo, daarna wordt de promotor gevraagd of dit nog een jaar verlengd moet
worden, of dat het embargo opgeheven kan worden. Als bijlage treft u aan de toelichting van de
universiteitsbibliotheek en het Statement of Aproval dat de promotor moet invullen en dat bij het
proefschrift moet worden gevoegd als het wordt aangeboden door de promovendus wordt
aangeboden aan de Universiteitsbibliotheek.
Artikel 28. Promotiecommissie
De promotiecommissie werd voorheen in het Engels vertaald als `Supervisory committee'. Omdat dit

inde contacten met buitenlandse universiteiten nogal eens tot verwarring leidde, is de Engelse
vertaling aangepasten wordt nu de term `Defense Committee' gehanteerd.

Artikel 28 lid 2
Om te waarborgen dat er voldoende opponenten zijn bij de is artikel 28 gewijzigd. "bij voorkeur" in
lid 2 is vervangen door "als regel".Ook wordt geregeld dat indien een lid van de promotiecommissie
dat tevens lid was van de beoordelingscommissie, verhinderd is, de promotor voor vervanging dient
te zoeken.
Artikel 29 Opponeren
De promotor is ervoor verantwoordelijk dat tenminste vijf leden van de promotiecommissie bereid
zijn te opponeren.
Artikel 32 Beraad
Dit artikel is aangescherpt na een discussie over de weging het onderzoek, het proefschriften de
verdediging ingeval van een niet eensluidend oordeel door de promotiecommissie. In dat geval is
bepaald dat het onderzoeken het proefschrift het zwaarst wegen.
Artikel 34 Joint en Double Doctorates
Dit artikel is het nieuwe artikel overjoint en double doctorates.
Voor gezamenlijke promoties met andere Nederlandse en buitenlandse universiteiten gelden voor
een deel afwijkende regels. Deze regéls werden verspreid in het promotiereglement vermeld. Omdat
het aantal gezamenlijke promoties toeneemt en er veel vragen worden gesteld over joint en double
doctorates leek het overzichtelijker om in één apart artikel overjoint en double doctorates alle
afwijkende regels te vermelden. Daartoe dient het nieuwe artikel 34 in Hoofdstuk 9, Gezamenlijke
doctoraten.

In artikel 341íd 2 onder a is verhelderd wat wordt verstaan onder joint en double doctorates. Hierbij
ís ervoor gekozen het artikel zo te formuleren dat bij gezamenlijke begeleiding van doctorates met
Nederlandse universiteiten (tot nu toe overigens nog niet voorgekomen) alleen joint degrees
mogelijk zijn, terwijl in de samenwerking met buitenlandse universiteiten ook gekozen kan worden
voor double degrees. Dit is bovendien al in lijn met het wetsvoorstel bevordering internationalisering
hoger onderwijs.
Artikel 34 lid 2 onder e: In de samenwerking met buitenlandse universiteiten lopen we er soms
tegenaan dat beide universiteiten in hun reglement hebben staan dat hun promotor de eerste
promotor dient te zijn. Als dan niet een van beide universiteiten bereid is om hiervan af te zien, kan
dat een gezamenlijke promotie in de weg staan. Van belang is dat de promovendus wordt begeleid
door een promotor van.de UM teneinde de kwaliteit van het onderzoeken het proefschrift te
waarborgen. De positie van de promotor (eerste dan wel tweede) doet daar niet aan af. Daarom is in
de voorlaatste volzin van artikel 22 onder e `of tweede' toegevoegd.
Voorbeeldbrieven
De voorbeeldbrieven zijn aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in het promotiereglement en
vereenvoudigd.
Mw.drs. G. Baltis, griffier
Buro Academische Zittingen, MBB.4-6

CvD 17-013-GB
AMENDMENTS TO THE PHD REGULATIONS
On 14 October 2016,the PhD regulations were amended. We wish to give you a brief overview of the
most important changes in the new regulations.
EXPLANATORY NOTES ON INDIVIDUAL ARTICLES
Article 2, paragraph 3 Access to the PhD track
The description of Article 2, paragraph 3 has been made less stringent, making it possible for
candidates to obtain a second PhD in the same field, provided that the subject of the research for the
thesis on the basis of which the PhD candidate wishes to obtain his or her doctoral degree differs
from that of the research on the basis of which they obtained their earlier doctoral degree. This
proposal is motivated by a number of requests from candidates who obtained the Dr. Med. degree in
Germany. They only needed to write one article to obtain this degree. If they subsequently wished to
obtain a doctoral degree in the Netherlands, they would have to do so in a completely different
subject than that in which they obtained their doctoral degree in Germany. We were asked to give
these candidates access to the PhD track. The article on the basis of which they obtained their
doctoral degree in Germany will obviously not be included in the PhD thesis. The current phrasing of
the article makes this possible.
Article 5, paragraph 1 Application for access to the PhD track The article has been adjusted to the
practice, in which PhD candidates often only submit the application for access to the PhD track
around the time the manuscript is finished.
Article 8 PhD Thesis supervisor : We have deleted the paragraph on having to appoint a supervisor
of UM as the principal PhD thesis supervisor if a professor at a different university has been
appointed as PhD thesis supervisor.
Article 21, paragraph 5 Cum Laude
This. article has been tightened up. The Defence Committee has to vote in favour of granting the cum
laude distinction unanimously, in an anonymous written vote.
Article 27, paragraph 2
The following has been added: the PhD thesis supervisor determines whether an embargo on (parts
of) the PhD thesis is required. If the PhD thesis supervisor has indicated that an embargo is required,
(part of) the PhD thesis will be under an embargo for a year, after which the PhD thesis supervisor
will be asked whether the embargo needs to be extended for another year or may be lifted. Please
find enclosed the explanation drawn up by the University Library and the Statement of Approval to
be completed by the PhD thesis supervisor and to be added to the PhD thesis when the PhD
candidate offers the thesis to the University Library.
Article 28 Defence Committee
In English, the Dutch term 'promotiecommissie' used to be translated as 'Supervisory Committee'. As
this regularly leads to confusion in contacts with foreign universities, the English translation has been
adapted and the term 'Defence Committee' will be used from now on.

Article 28, paragraph 2
In order to ensure that there are enough opponents; Article 28 has been amended by changing
'preferably' in paragraph 2 to 'as a rule'. In addition, the article now stipulates that if a member of
the Defence Committee who is also a member of the Assessment Committee is absent, the PhD
thesis supervisor must find a replacement.
Article 29 Opposition
The PhD thesis supervisor is responsible for ensuring that at least five members of the Defence
Committee are prepared to oppose.
Article 32 Consultation
This article has been tightened up after a discussion about the weighting of the research, the PhD
thesis and the defence in the event that the Defence Committee is not unanimous in its assessment.
It has been determined that, in such a case, the assessment of the research and the assessment of
the PhD thesis are the most important.
Article 34 Joint and Double Doctorates
This is the new article on joint and double doctorates. Joint doctorates with other Uutch and foreign
universities are partly subject to different rules, which used to be spread over different articles of the
PhD regulations. As the number of joint doctorates is increasing and there were many questions on
joint and double doctorates, all the derogating rules on joint and double doctorates have now been
compiled in a single article for easier reference. This is the new Article 34 in Chapter 9, Joint
Doctorates.
Article 34, paragraph 2 under a) explains what the term 'joint and double doctorates' refers to. This
article has been phrased in such a way that, in the event of joint supervision of doctorates with Dutch
universities (of which there have been none so far), only joint degrees are possible, whereas, when
collaborating with foreign universities, double degrees are an option as well. This is also in line with
the bill on the promotion of internationalisation of higher education.
Article 34 paragraph 2, under e): When collaborating with foreign universities, sormetimes the
regulations of both universities state that their supervisor must be the principal PhD thesis
supervisor. If neither of the universities is willing to forgo this, this may stand in the way of a joint
doctorate. What is important is that the PhD candidate is supervised by a UM PhD thesis supervisor,
in order to safeguard the quality of the research and the PhD thesis. The position of this PhD thesis
supervisor (principal or secondary) does not make any difference. Therefore, the phrase 'or
secondary' has been added to the one but last sentence of Article 22, under e).
Sample letters
The sample letters have been adapted to reflect the changes to the PhD defence regulations, and
have been simplified.

Maastricht University
University Library
(English version below)
Beste promovendus,
In het promotiereglement van de Universiteit Maastricht is opgenomen dat je een digitale versie van
je proefschrift ter beschikking dient te stellen aan de Universiteitsbibliotheek (UB).
Tevens staat in het promotiereglement (art. 27) aangegeven dat jouw promotor beslist of een
embargo op (onderdelen van) het proefschrift noodzakelijk is.
Onderaan deze brief vind je een akkoordverklaring.
b Graag ontvangen wij, samen met de bestanden van je proefschrift, een door de promotor
ondertekend exemplaar retour.
Naopname van je proefschrift in de research portal zal deze tevens nationaal o.a. via Narcis of
internationaal via OAlster te raadplegen zijn.
Voor een betere navigatie zullen wij bookmarks op hoofdstukniveau aan je proefschrift toevoegen.
Graag ontvangen wij aparte bestanden van:
• het proefschrift (excl. omslag)(PDF)
• de stellingen (PDF)
• een samenvatting (PDF), wanneer deze niet in het proefschrift is opgenomen
• de kaft (JPG-bestand)
Gelieve te sturen naar: ub-edocumentsla maastrichtuniversitv.nl
Met vriendelijke groeten,
Universiteitsbibliotheek Maastricht, Afdeling Media

Dear PhD candidate,
The UM Regulations on Doctoral Exams stipulate that every PhD candidate must send a digital copy
of their PhD thesis to the library.
It also stipulates that your supervisor has to decide whether an embargo needs t~ be included on
(parts of) the Phd thesis.
Therefore you will find a statement of approval at the next page.
b Please return a by the supervisor signed copy by email, together with your PhD thesis files.
After including your thesis in the research portal it will also be accessible nationally via Narcis or
internationally via OAlster.
For easier navigation, we will include bookmarks to each chapter of your dissertation.
Please send separate files of the following to ub-edocuments anmaastrichtuniversity.nl
• the dissertation (without cover)(PDF)
• the propositions (PDF)
• a summary(PDF), if this is not included in the thesis
• the cover(JPG)
Yours faithfully,
University Library, Dept. Media

Maastricht University

Statement of approval
Title PhD thesis:
Name PhD student:
Date defence:
Name supervisor:
As supervisor, I hereby declare that inclusion of fhe dissertation in the research portal repository by
the university library is allowed with the following conditions:
❑ The PhD thesis may be accessible worldwide
❑ The PhD thesis may be accessible worldwide, with an embargo* on the following chapters:
❑ The PhD thesis needs to be placed under embargo*
❑ The PhD thesis may be accessible for Maastricht University campus only'`*
`. In case of an embargo for (parts ofi~ a PhD thesis, access to the content will be restricted for 1 year.
In all cases the cover, abstracts, propositions and valorisation page will be accessible worldwide.
The library will contact the supervisor at the end of the one year embargo period, 'to verify if the
embargo is no longer needed.
** Limited access on campus, implies that only cover, abstracts, propositions and valorisation page will
be accessible worldwide

Date:

Signature:

For more information about copyrights, please visit:
http://library.maastrichtuniversity.nl/service/copyright-information-point/#researchers

