Er zijn binnen jouw opleiding aan de UvA drie documenten die je rechten binnen je opleiding en binnen de
universiteit omschrijven. Dit zijn de OER, het Studentenstatuut en de Studiegids.
Onderwijs- en Examenregeling: de OER
De OER is het belangrijkste document met rechten van een student. Deze bestaat uit twee delen: een deel
A waarin faculteitsbrede regelingen zijn opgenomen en een deel B, met de regels die specifiek voor jouw
opleiding gelden. Als je als student iets moet weten over je rechten binnen de opleiding, is de kans groot
dat je het in de OER terug vindt. De OER A bevat de volgende onderdelen: vooropleidingseisen, de
indeling van het collegejaar, examineringsregels (denk aan periodes voor tentameninzage, nakijktermijnen,
herkansingen e.d.), Honoursregelingen en het BSA. Regelingen van specifieke opleidingen kun je vinden in
de OER B. En dat maakt de OER B een stuk spannender! In de OER B vind je onder andere de opbouw
van je curriculum terug, uitzonderingen die worden gemaakt op de regels in de OER A, de opbouw van het
curriculum, de doelstelling van de opleiding, de manieren van toetsen, de vooropleidingseisen, je
keuzeruimte, de ingangseisen voor specifieke vakken, aanwezigheidseisen voor werkgroepen en practica,
de specifieke Honoursregeling en BSA-eisen.
Als je het idee hebt dat er door een docent, bij een vak of binnen de faculteit regelingen uit de OER
geschonden worden en kom je hier met je docent niet uit, neem dan contact op met je opleidingscommissie
(OC's). Mocht dit niks opleveren, neem dan contact op met de FSR. De OER wordt elk jaar opnieuw
vastgesteld door de decaan, waarbij de FSR instemmings- dan wel adviesrecht heeft. De OC's hebben nu
alleen adviesrecht, vanaf 1 september 2017 zullen zij ook op een aantal punten instemmingsrecht hebben.
OERen van de bachelors
http://student.uva.nl/ki/az/content5/onderwijs-en-examenregeling-oer/onderwijs--en-examenregeling
-oer.html
Het studentenstatuut
Het Studentenstatuut bevat een beschrijving van de rechten en plichten van studenten enerzijds en de
Universiteit van Amsterdam anderzijds. Hier staan zaken in vermeld die voor de gehele universiteit gelden.
Denk hierbij aan algemene rechten en plichten, zoals begeleiding door de studentendecaan, gedragsregels
en kosten buiten collegegeld.
http://student.uva.nl/az/content/studentenstatuut/studentenstatuut.html
Studiegids
In de Studiegids moet een goede omschrijving van een vak staan. Hierbij gaat het onder andere om
vormen van toetsing, de berekening van het cijfer en de ingangseisen. Ook de leerdoelen van elk vak en
de benodigde literatuur staan in de Studiegids omschreven. Binnen de Studiegids is een pagina voor je
opleiding te vinden, waar je onder andere het hele curriculum terug kunt vinden, en daarnaast een pagina
per vak.
http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2016-2017
Naast deze drie documenten bestaan er nog een aantal andere reglementen, waar de achterliggende
regels in naar voren komen. Deze zul je minder snel nodig hebben als student, maar we noemen ze voor
de volledigheid toch even:
- Het Universiteitsreglement: in dit document staan de organisatie en structuur van de UvA en de rechten
van de centrale medezeggenschap omschreven.
http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/bedrijfsvoering/bedrijfsvoering.html
- het Faculteitsreglement: in dit document staat de organisatie en structuur van de faculteit (de FNWI in
ons geval) en de rechten van facultaire medezeggenschap omschreven.
http://student.uva.nl/nsk/az/content4/regelingen-en-reglementen/regelingen-en-reglementen.html
- Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE): hier staan regels in genoemd waaraan de
examencommissies zich houden. Denk hierbij aan regels over orde tijdens tentamens en de kwaliteit van
tentamens en examineringen.
http://student.uva.nl/bg/az/item/onderwijs-en-examenregeling-oer.html

- Fraude- en Plagiaatregeling, hier staat omschreven wat telt als fraude/plagiaat en wat bij overtreding
mogelijke sancties zijn.

http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/onderwijs/onderwijs.ht
ml
- Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek: deze wet, ook wel de WHW genoemd,
bevat alle wetten en regels waar universiteiten en hogescholen in Nederland zich aan moeten houden. Als
student op de UvA zijn voornamelijk artikelen in hoofdstuk 7 en 9 relevant.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2013-10-17#Opschrift

