Regeling verruiming ius promovendi Universiteit van Amsterdam
Wetswijziging
Per 1 september 2017 is wettelijk geregeld dat ook niet-hoogleraren het ius promovendi kunnen
krijgen:
"Voor elke promotie wijst het college voor promoties een promotor aan. Als
promotor kunnen worden aangewezen een hoogleraar of, voor zover aan diegene
de graad Doctor of Doctor of Philosophy is verleend, een ander personeelslid van
een universiteit, een levensbeschouwelijke universiteit of de Open Universiteit dat
naar het oordeel van het college voor promoties over voldoende bekwaamheid
beschikt om als promotor op te treden.” (Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek, art. 7.18 lid 4).
Ten aanzien van anderen dan hoogleraren is er met betrekking tot het ius promovendi sprake van
een ‘kan-bepaling’. Het is aan het College voor Promoties om vast te stellen of gepromoveerde
personeelsleden van de universiteit naar zijn oordeel voldoende bekwaam zijn om als promotor op
te treden.
Regeling College voor Promoties
Het College voor Promoties heeft in haar bijeenkomst van 7 maart 2017 het volgende kader voor de
verruiming van het ius promovendi gesteld:
1. Alle gepromoveerde UHD’s (dus UHD-1 èn UHD-2) van de universiteit krijgen generiek het
ius promovendi.
2. Of een UHD daadwerkelijk bij het College voor Promoties als promotor wordt voorgedragen,
en aan welke voorwaarden dan voldaan dient te worden, is aan de decaan.
3. Het ius promovendi zal bij hoge uitzondering kunnen worden toegekend aan een
gepromoveerde UD (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen een UD-1 of UD-2). De
toekenning van het ius aan een UD is voorbehouden aan het College voor Promoties, op
basis van een gemotiveerde voordracht door de decaan.
4. De decaan kan bij het voordragen van een UHD als promotor bepalen aan welke criteria de
UHD moet voldoen. In alle gevallen geldt, dat een UHD-2 alleen dan als promotor kan
worden voorgedragen, als zij of hij ten minste twee maal succesvol copromotor is geweest
(of – naar het oordeel van de decaan – vergelijkbare ervaring heeft opgedaan in het
buitenland). Voor een UHD-1 geldt deze algemene voorwaarde niet, maar zij kan door
decanen wel worden gesteld.
De afzonderlijke decanen van de faculteiten spelen een rol in het toekennen van het ius
promovendi. De faculteiten die wensen gebruik te maken van de verruiming van het ius, zullen
daartoe voorzien in een eigen facultaire regeling. Bij het vaststellen van deze regeling kan gebruik
worden gemaakt van de definitieve Handreiking aan de Colleges voor Promoties, zoals aangeboden
door de VSNU.

Het primaire aandachtspunt bij het vaststellen van een regeling dient te zijn hoe de kwaliteit van de
begeleiding en uiteindelijk het hoge niveau van de promotie in Nederland kunnen worden geborgd.
Aanpassing Promotiereglement
De verruiming van het ius promovendi vormde tevens aanleiding het Promotiereglement van de
universiteit aan te passen. De wijzigingen zijn vastgesteld in de bijeenkomst van het College voor
Promoties van 12 oktober 2017, en zijn opgenomen in een Addendum bij het Promotiereglement
2014, met als ingangsdatum 1 november 2017.

