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Bachelor
Artikel 4.5

Tentamens en herkansing

Lid 5
In bijzondere situaties (zie voor voorwaarden A-deel artikel 4.5, lid 5) wordt een student op zijn
verzoek een extra kans toegestaan door de examencommissie. De deadline voor het indienen van
een dergelijk verzoek is verplaatst van 20 juli naar 1 augustus, zodat ook daadwerkelijk alle cijfers
bekend zijn.
Bij uitzondering komt ook een stationstentamen of onderdeel hiervan voor een extra kans in
aanmerking mits voldaan is aan de voorwaarden (A-deel artikel 4.5 lid 5).
Artikel 4.4.3






Eindcijfer en beoordeling van de onderwijseenheden

EHO maakt geen onderdeel meer uit van het stationstentamen, maar wordt voortaan apart
geregistreerd. EHO blijft onderdeel van de module Medisch Expert 2, dat onderdeel is van Arts
en Patient 2. EHO dient voldoende behaald te worden om de studiepunten voor Arts en Patient
2 te behalen.
Invoering van de Praktijkstage academische vorming in het 2e studiejaar als onderdeel van de
module Professionele ontwikkeling 4 (zie ook artikel 4.7). Voor de praktijkstage dient een
voldoende behaald te worden om de studiepunten voor Arts en Patient 4 te behalen.
De compensatieregeling binnen een minormodule geldt niet meer.

Artikel 4.7

Volgordelijkheid tentamens programma bachelor VUmc-compas 2015

Lid 4:
Versoepeling aanvullende eis voor toegang tot de minor: van 18 EC behaald in de eerste 4 cursussen
sem. 2.1, naar 18 EC behaald in eerste 5 cursussen (= semester 2.1).
Artikel 4.10
Geldigheidsduur resultaten
De minor, mits in zijn geheel behaald, heeft een onbeperkte geldigheidsduur.
Lid 2a
Geldigheidsduur voor een deeltentamen is 1 jaar, behalve voor een stage (2017-2018). Deze
uitzondering geldt per 2018-2019 ook voor het stationstentamen en EHO.


Artikel 5.1.1

International Minor VUmc Medical Sciences 1

De minor bestaat uit een introductiecursus “Translational sciences in medicine” gevolgd door een
minor-module, met ieder afzonderlijke EC’s. Omdat de minor een samenhangend programma is is
het niet toegestaan om de afzonderlijke delen te combineren met andere vakken.
Er is een nieuwe minormodule toegevoegd “Seks, reproduction and innovation”.
Artikel 8.1

Evaluatie van het onderwijs

De Opleidingscommissie heeft mede als taak toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs. In de OER
is hierover uitgebreidere tekst opgenomen, zowel ten aanzien van de wijze van evalueren van het
onderwijs, als adviseren van de decaan als de terugkoppeling aan studenten.
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