Faculteit der Geesteswetenschappen

Cum laude regeling
1. Algemene bepalingen
a.
Onverminderd het onder lid c, d en e bepaalde, wordt aan een examinandus die bij
het afleggen van een examen in de Faculteit der Geesteswetenschappen voldoet aan de voor
dat examen vastgestelde specifieke voorwaarden (genoemd in de artikelen 2 en 3 van deze
regeling), bij dat examen het predicaat ‘cum laude’ toegekend.
b.
In de specifieke voorwaarden die gesteld zijn voor toekenning van het predicaat ‘cum
laude’ is telkens sprake van ‘het gewogen gemiddelde judicium’. Hiermee wordt het
volgende bedoeld: het gewogen rekenkundig gemiddelde afgerond op één decimaal van de
voor de afzonderlijke examenonderdelen toegekende (eind)cijfers, waarbij het voor een
examenonderdeel behaalde aantal studiepunten als wegingsfactor wordt gehanteerd. Bij
examenonderdelen waarbij het eindcijfer wordt bepaald door (al dan niet gewogen) middeling
van deelcijfers, geldt het in SIS geregistreerde eindcijfer als grondslag voor de berekening
van ‘het gewogen gemiddelde judicium’.
c.
Indien de examinandus behalve de voor het examenprogramma vereiste
examenonderdelen als onderdeel van het desbetreffende examen tevens andere
examenonderdelen heeft behaald, worden laatstbedoelde examenonderdelen bij de berekening
van het gewogen gemiddelde judicium buiten beschouwing gelaten. Om welke onderdelen
het gaat blijkt uit de bijlage bij het getuigschrift waarin deze examenonderdelen worden
opgenomen als extracurriculaire vakken.
d.
De examencommissie kan in bijzondere gevallen van deze regeling afwijken.
e.
Indien het predicaat ‘cum laude’ is toegekend, wordt dit op het getuigschrift vermeld.
Op een getuigschrift gesteld in het Nederlands wordt het predicaat weergegeven met de
woorden: ‘met lof’; in de officiële Engelse vertaling van een getuigschrift met de woorden:
‘with honours’.
f.
Deze regeling treedt in werking per 1 maart 2015.
2. Specifieke voorwaarden voor het bachelorexamen
Bij het bachelorexamen gelden de volgende specifieke voorwaarden voor de toekenning van het
predicaat ‘cum laude’:
a.
Het gewogen gemiddelde judicium van alle examenonderdelen (180 studiepunten) is
8,1 of hoger. Resultaten die niet met een cijfer zijn gehonoreerd, worden niet in de
berekening van het gewogen gemiddelde judicium opgenomen.
b.
Er is aan de examinandus voor maximaal 30 van de 180 studiepunten vrijstelling
verleend.
c.
Het judicium voor de bachelorproef is ten minste een 8,0.
3. Specifieke voorwaarden voor het masterexamen
Bij het masterexamen gelden de volgende specifieke voorwaarden voor de toekenning van het
predicaat ‘cum laude’:
a.
Het gewogen gemiddelde judicium van alle examenonderdelen (60, 90 of 120
studiepunten, zoals vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling van de
desbetreffende masteropleiding) is 8,5 of hoger. Resultaten die niet met een cijfer zijn
gehonoreerd, worden niet in de berekening van het gewogen gemiddelde judicium
opgenomen.
b.
Er is aan de examinandus voor maximaal 12 van de 60 studiepunten (respectievelijk
18 van de 90, of 24 van de 120 studiepunten) vrijstelling verleend.
c.
Het judicium voor de masterproef is ten minste een 8,5.
d.
De student heeft het diploma binnen de nominale studieduur behaald. Bij het
gelijktijdig volgen van meerdere studies zal naar rato rekening worden gehouden met
overschrijding van de studieduur van de studie die afgesloten wordt met een resultaat
dat aanleiding geeft tot het predicaat ‘cum laude’.

