PROCEDURE GOEDKEURING INVULLING PROFILERINGSRUIMTE 2015-2016
In het programma van het derde jaar is de profileringsruimte (30 EC) opgenomen. In de
profileringsruimte kun je, binnen de gestelde grenzen, zelf bepalen hoe je studie eruit ziet.
Je hebt geen goedkeuring van de examencommissie nodig:
 Als je de profileringsruimte invult met een van de verdiepende minoren van jouw opleiding
 Als je de profileringsruimte invult met de keuze voor een verbredende universiteitsminor aan
de VU
Wanneer je alle vakken uit één van deze minoren volgt, heb je automatisch een goedgekeurd
minorpakket. Let hierbij wel op de bij de minoronderdelen vermelde ingangseisen.
Je hebt wel vooraf een goedkeuring van de examencommissie nodig:
 Als je een complete minor bij een andere VU-faculteit wilt volgen (anders dan de
universiteitminor)
 Als je een complete minor bij een andere universiteit wilt volgen
 Als je zelf je profileringsruimte in wilt vullen met losse vakken van FPP of buiten FPP
 Als je zelf je profileringsruimte in wilt vullen met vakken die je volgt tijdens je verblijf in het
buitenland.
Goedkeuring aanvragen
Goedkeuring vraag je aan via dit formulier. Je verzoek moet uiterlijk 1 juli 2014 ingediend zijn.
 Vermeld in het verzoek je motivatie. Geef kort en helder aan waarom jij betreffende vakken
binnen je studie vindt passen.
 Wil je vakken buiten FPP volgen? Voeg dan altijd een kopie van de cursusbeschrijving uit
de desbetreffende studiegids toe aan je verzoek. In de cursusbeschrijving moet staan: een
korte inhoudsbeschrijving, de verplichte literatuur, de studielast en een aanduiding van het
niveau (in welk bachelorjaar wordt dit vak aangeboden).
Let op:
 Deelname aan onderdelen van de profileringsruimte is pas toegestaan als je het eerste
bachelorjaar hebt afgerond.
 De examencommissie beoordeelt niet of vakken van een andere faculteit/universiteit ook
daadwerkelijk gevolgd mogen worden. Je dient dit zelf bij de faculteit/universiteit na te gaan.
 Behaalde onderdelen die niet vooraf zijn goedgekeurd door de examencommissie kunnen
alleen als extra keuzevak aan het studieprogramma worden toegevoegd, dus als aanvulling
op de 180 EC van het reguliere programma; de profileringsruimte blijft dan als verplichting
staan.
Behandeling door examencommissie
Alleen volledig ingevulde verzoeken (met alle bijbehorende bijlagen) die 10 dagen voor de
vergadering worden ingediend, worden zonder tegenbericht tijdens die vergadering in behandeling
genomen.
Beoordeling goedkeuring
De examencommissie zal het gekozen pakket aan de hand van de volgende criteria beoordelen:
 De gekozen vakken moeten met elkaar samenhangen
 Geen van de gekozen vakken mag overlappen met een verplicht vak uit de eigen studie
 Het gekozen pakket mag slechts één eerstejaars bachelorvak (van maximaal 6 EC) omvatten,
en dan alleen voor zover dat vak een entreevoorwaarde is van een ander vak uit het gekozen
pakket.
Kennisgeving besluit
Het besluit dat de examencommissie neemt, word je zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen twee
weken na de vergadering) per brief medegedeeld.

Aanvraag goedkeuring profileringsruimte
2015-2016
________________________________________________________________________________
Let op:

Lees voor het invullen de procedure zorgvuldig door.

De aanvraag dient uiterlijk 1 juli 2015 bij de examencommissie binnen te zijn.
________________________________________________________________________________
Datum aanvraag: ………………………………….
Naam

Studentnummer

Opleiding

Gegevens aanvraag profileringsruimte






Bij het formulier altijd een motivatie aanleveren, waarin je kort en helder aangeeft waarom jij
betreffende vakken binnen je studie vindt passen.
Indien het om een vak (of vakken) buiten FPP gaat, voeg dan altijd een kopie (uit de betreffende
studiegids) toe van de vakbeschrijving, studiebelasting, het niveau (welk bachelorjaar) en de
literatuur.
Betreft je aanvraag een wijziging invulling profileringsruimte, geef dan duidelijk aan welke
onderdelen eerder zijn goedgekeurd door de examencommissie.
Naast het indienen van deze aanvraag moet je zelf bij de betreffende faculteit/universiteit zijn
nagegaan of ook daadwerkelijk aan het vak kan worden deelgenomen.

Naam minor, vak of onderdeel

Vakcode

Aantal
EC

Naam universiteit en faculteit

Complete minor bij een andere universiteit, bestaande uit de volgende onderdelen:






Keuzevakken (in binnen- en/of buitenland):







Procedure
Dit formulier met bijlage(n) inleveren bij of opsturen naar:
Examencommissie …………………………….……………………………………(naam opleiding invullen)
T.a.v. mevr. B. Pleiter, Ambtelijk secretaris
Vrije Universiteit
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
NB: U ontvangt een reactie van de examencommissie standaard per brief.

