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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Toepassingsgebied
1.
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de
bacheloropleidingen Bedrijfseconomie (BE), Economie en Bedrijfseconomie (EBE),
Economie en Informatica (E&I), Econometrie en Operationele Research (EOR) en
Fiscale Economie (FE), hierna te noemen: de opleidingen. De opleidingen worden
verzorgd door de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg
University hierna te noemen: de faculteit.
2.
Deze regeling is eveneens van toepassing op de Pre-masterprogramma’s en
individuele programma’s die toelating bieden tot een van de masteropleidingen zoals
genoemd in de Onderwijs- en Examenregeling voor de Masteropleidingen, hierna te
noemen: de programma’s.

Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen
1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de betekenis die de
wet eraan geeft.
2. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar.
b. dual degree: een opleiding van de Universiteit van Tilburg en een partneruniversiteit
gezamenlijk, waarmee geselecteerde studenten na een succesvolle afronding van het
programma een diploma van beide instellingen kunnen behalen.
c. examen: de verzameling met goed gevolg afgelegde toetsen van de tot een opleiding
behorende vakken, eventueel aangevuld met een onderzoek van door de
Examencommissie aangewezen examinatoren naar kennis, inzicht en vaardigheden van
de student;
d. examencommissie: een door het instellingsbestuur aangestelde commissie in de zin van
artikel 7.12 van de wet;
e. examinandus: degene die zich onderwerpt aan een toets, tentamen of examen;
f. examinator: personeelslid dan wel een externe expert die binnen een vak toetsen en/of
tentamens afneemt en als zodanig is aangewezen door de Examencommissie;
g. herkansing: tweede mogelijkheid binnen het academisch jaar om een vak met goed
gevolg af te ronden.
h. onderwijsperiode: de periode waarin het onderwijs binnen een opleiding wordt
aangeboden in een blokken- dan wel semestersysteem.
i. opleiding: de bacheloropleidingen die verzorgd worden door de faculteit
j. propedeutische fase: het geheel van alle vakken die samen het eerste jaar van de
bacheloropleiding vormen.
k. postpropedeutische fase: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de
propedeutische fase.
l. Pre-masterprogramma: een programma dat dient om een specifiek gedefinieerde groep
studenten, die geen rechtstreekse toegang tot het masterprogramma heeft, voor te
bereiden op de voor hen toegankelijke masteropleiding.
m. geïntegreerd Pre-masterprogramma: Pre-masterprogramma waarvan een deel als
acacemische minor binnen de HBO-opleiding van de student wordt gevolgd; het Premasterprogramma wordt bij Tilburg University voltooid na afronding van de HBOopleiding. Na afronding van het totale programma volgt toelating tot een specifiek
aangewezen masteropleiding.
n. WO-Pre-masterprogramma: individueel programma voor een kandidaat met een
afgeronde WO-bacheloropleiding, niet gevolgd bij de Tilburg School of Economics and
Management
o. semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar.
p. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs
en/of het afleggen van de toetsen en het examen van een of meerdere opleidingen;
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q. surveillant: een examinator dan wel een onder verantwoordelijkheid van de
Examencommissie aangestelde persoon aanwezig tijdens toetsen/tentamens met het
doel toezicht te houden op ordentelijk en correct verloop van een toets of tentamen.
r. tentamen: schriftelijke of mondelinge toets ter afsluiting van een cursus.
s. toets: onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de student op het gebied van
een vak, alsmede de beoordeling van de resultaten van dit onderzoek;
t. tussentoets: schriftelijke of mondelinge toets halverwege een cursus;
u. vak: een onderwijseenheid van een opleiding in de zin van artikel 7.3 tweede lid van de
wet;
v. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW (editie
2012)).

HOOFDSTUK 2

VOOROPLEIDING EN TOELATING IN ACADEMISCH JAAR 2013-2014

TITEL 1 VOOROPLEIDING EN TOELATINGSEISEN
Artikel 2.1
Vooropleiding voor de bacheloropleidingen
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.3 geven de volgende diploma’s volgens de
wet toegang tot de opleidingen genoemd in art. 1.1, eerste lid:
a. Een VWO-diploma (met het gepaste profiel en wiskunde A of B. Voor de opleiding
EOR is wiskunde B verplicht. Voor een VWO-opleiding die voor 2009 is afgerond
geldt dat Wiskunde A1,2 of B1 verplicht is.)
b. Een diploma zoals bedoeld in artikel 7.24 van de WHW
c. Een propedeusecertificaat van een HBO-opleiding. Voor toelating tot de bachelor
EOR geldt een aanvullende eis: Wiskunde B, op VWO-niveau of gelijkwaardig
certificaat.
d. Een in het buitenland behaald diploma dat vergelijkbaar is met de diploma’s
genoemd onder a, b of c.
2. Op basis van artikel 7.29 van de WHW kan de student met een andere opleiding dan
genoemd in het eerste lid een verzoek indienen bij de examencommissie voor een
toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Het toelatingsonderzoek bij de faculteit bestaat uit
een toets Engels en/of een toets Wiskunde (VWO-eindexamenniveau).
3. In aanvulling op het bovenstaande geldt dat men tot een dual degree opleiding toegelaten
wordt na selectie op grond van criteria die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de in
de dual degree opleiding participerende universiteiten.
4. Voor toelating tot een van de premasterprogramma’s dient het HBO programma met een
gewogen gemiddeld cijfer (grade point average, afgekort GPA) van minimaal een 7,0
(onafgerond) te zijn afgerond gebaseerd op de gehele vierjarige opleiding.
5. Indien de HBO-opleiding bij aanmelding voor het premasterprogramma nog niet helemaal is
afgerond kan een conditionele toelating worden verstrekt. Voor een conditionele toelating
wordt een GPA gevraagd van ten minste bijna een 7,0 (onafgerond) voor minimaal d e
vakken van het tweede en het derde jaar van het HBO-programma. In dat geval moet de
student aannemelijk maken dat hij nog een GPA van minimaal een 7,0 (onafge rond) op zijn
eindlijst kan halen. Indien na afronding van het HBO-programma wordt voldaan aan het
gestelde in het vorige lid, dan wordt de conditionele toelating omgezet in een definitieve
toelating, mits ook aan de andere toelatingseisen is voldaan.
6. Je wordt alleen toegelaten tot de premaster op basis van een afgeronde HBO-opleiding. Dit
betekent dat je HBO-diploma uiterlijk 31 augustus 2013 gedateerd moet zijn. Wij garanderen
een tijdige verwerking van jouw aanmelding als deze uiterlijk 1 augustus is ont vangen,
aanmelding na deze datum blijft mogelijk tot 1 september.

Artikel 2.2

Taalvereisten en voertaal
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1. De voertaal binnen de bacheloropleiding is Nederlands, met uitzondering van de Engelstalige
programmavariant van de opleiding Econometrie en Operationele Research (jaar 2 en 3) en
met uitzondering van het 3 e jaar in de bacheloropleiding Bedrijfseconomie. In het derde jaar
van dit laatste programma is alleen bij het vak Ondernemingsrecht de voertaal Nederlands.
Om de studenten uit dit programma goed voor te bereiden op het Engelstalig onderwijs wordt
in het tweede jaar door het Talencentrum een test Engels aangeboden. Deelname aan deze
test is verplicht en een ingangseis om te kunnen beginnen met de bachelorthesis.
2. Niet tegenstaande het gestelde in lid 1 kunnen één of meerdere cursussen die onderdeel
uitmaken van de opleiding in het Engels worden verzorgd.
3. De voertaal binnen de Pre-masterprogramma’s is Nederlands en Engels, afhankelijk van de
cursussen die deel uitmaken van het programma.
4. Voor personen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, dient te worden aangetoond
dat men voldoende kennis van de Nederlandse taal bezit. Dit kan middels het staatsexamen
Nederlands als tweede taal (NT2) of het Certificaat Nederlands als Vreemde taal , Profiel
Taalvaardigheid Hoger onderwijs, als mede het profiel Academische Taalvaardigheid. Voor
,Duitstaligen volstaat het met goed gevolg afgelegd examen ter afsluiting van de UvT -cursus
‘Niederländisch; Intensivkurs fur Deutschsprachige’.
5. Het gestelde in lid 4 is niet van toepassing op studenten die de Engelstalige
programmavariant van de opleiding Econometrie en Operationele Research volgen. Zij
dienen aan te tonen voldoende kennis van de Engelse taal te hebben. In geval van een
succesvol afgelegd examen in een opleiding in het Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als onderdeel van dit examen is
opgenomen en geldt een vrijstelling van het gestelde in lid 7.
6. Voldoende kennis van de Engelse taal voor studenten voor de Engelstalige
programmavariant van de opleiding Econometrie en Operationele Research kan worden
aangetoond met een van de hiernavolgende testuitslagen:
a. TOEFL-test met een minimum score van 550 voor de papieren versie, 213 voor de
computer versie of 80 voor de internet versie.
b. IELTS-test met een minimum score van 6.0 en geen deelscore lager dan 5.5
c. Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met een minimum score A, B of C
d. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
7. Voor de hbo-premasterprogramma’s is er een taaleis met betrekking tot het Engels en wel:
a. Een TOEFL-test met een minimale score van 575 (paperbased) of een score van
233 (computerbased) of een score van 90-91 (webbased);
b. Een IELTS-test met minimaal een 6,5 en een minimale score van 6.0 op
afzonderlijke delen van de test;
c. Een Vwo-diploma met een voldoende voor Engels;
d. Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met een minimum score A, B of
C;
e. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
f. Een bachelordiploma van een Hbo-opleiding waarvan ten minste de laatste drie
jaren het onderwijs volledig Engelstalig is.
8. Niet tegenstaande het gestelde in artikel 7. mag het bewijs dat aan de taaleis Engels wordt
voldaan gedurende de inschrijving in de premasterfase geleverd worden.

Artikel 2.3
Numerus fixus en decentrale selectie
Voor de opleidingen is geen numerus fixus en/of decentrale selectie van toepassing .
TITEL 2. TOELATINGSPROCEDURE

Artikel 2.4

Instroommoment
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De opleidingen starten eenmaal per academisch jaar, op 1 september.

Artikel 2.5
Indienen van toelatingsverzoek voor studenten met een in het buitenland behaald
diploma.
1. Studenten met een in het buitenland behaald diploma, dienen zich aan te melden via
Studielink (http://www.studielink.nl), Daarnaast dienen zij een toelatingsverzoek te doen voor
de opleiding of het programma door middel van het schrijven van een motivatiebrief. De
motivatiebrief moet worden gestuurd naar het volgende adres:
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
t.a.v. International Programmes Office
Kamer K 09
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
2. Studenten uit landen die niet tot de EER 1 behoren dienen alleen een toelatingsverzoek in bij
de Tilburg School of Economics and Management. Zij schrijven zich niet in via Studielink.
3. De volgende deadlines zijn van toepassing voor het indienen van toelatingsverzoeken voor
de bacheloropleidingen:
a. Niet later dan 15 april voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit
en die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen
of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde
Staten of Vaticaanstad.
b. Niet later dan 1 juli voor studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit die
een permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor
Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten of
Vaticaanstad.
c. Niet later dan 1 september voor studenten met de Nederlandse nationaliteit.
4. Een toelatingsverzoek bestaat uit:
a. een korte brief met het verzoek te worden toegelaten tot de opleiding;
b. een curriculum vitae met alle gegevens over onderwijsverleden;
c. een kopie van de paspoortpagina met de persoonsgegevens;
d. gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma’s (middelbaar en hoger/universitair
onderwijs) en cijferlijsten;
e. officiële vertalingen indien de diploma’s/cijferlijsten niet in het Nederlands, Engels, Frans
of Duits opgesteld zijn.
5. Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. Na ontvangst van het verzoek
wordt binnen 6 weken beslist over toelating. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld.
Artikel 2.5a Indienen van een toelatingsverzoek door HBO-studenten.
1. Het indienen van een toelatingsverzoek voor een HBO-premasterprogramma geschiedt
digitaal. Ga hiervoor naar de website
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/administratie/inschrijven/uvt/premaster/toelating
-feb/.
2. Een kopie van je identiteitsbewijs moet aan het digitale formulier worden toegevoegd.
3. Een gewaarmerkte kopie van je HBO-diploma en je HBO-cijferlijst moet per post aan het
onderwijsbureau TiSEM worden gestuurd:
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
t.a.v. Secretariaat OWB
1

De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland
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Ovv toelating premaster
Kamer K 126
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
4. In het geval toelating tot een premaster wordt gevraagd terwijl het HBO-programma nog niet
volledig is afgerond, geldt de procedure uit artikel 2.2, lid 10.
5. Om een conditionele toelating om te zetten in een onvoorwaardelijke toelating moet voor 1
september aan alle toelatingseisen zijn voldaan.

Artikel 2.6
Inschrijving
1. Studenten die zich voor de eerste maal willen inschrijven voor de opleiding en in het bezit
zijn van een diploma dat rechtstreeks toegang biedt tot de opleiding, dienen zich aan te
melden via Studielink (http://www.studielink.nl), bij voorkeur voor 1 december voorafgaand
aan het jaar waarin zij aan het onderwijs willen deelnemen. Dit geldt zowel voor aankomende
studenten die een reguliere bacheloropleiding willen volgen, als voor studenten die een
HBO-Pre-masterprogramma of een individueel WO-Pre-masterprogramma willen volgen.
2. Studenten afkomstig uit een land dat niet behoort tot de EER-landen zenden hun aanmelding
rechtstreeks naar de Tilburg School of Economics and Management. Zij kunnen zich niet
inschrijven via Studielink. Dit geldt zowel voor bacheloraanmeldingen als voor
premasteraanmeldingen.
3. De Centrale Studentenadministratie stuurt naar aanleiding van de aanmeldin g bij Studielink
een welkomstbrief (UPM) met daarin een inschrijfnummer (anr) username, password en
mailname van de student. Naar het UvT-mailadres wordt tegelijkertijd een
machtigingsformulier voor betaling collegegeld verstuurd. Enkel retournering van een
volledig ingevuld machtigingsformulier collegegeld vóór 1 augustus garandeert een tijdige
verwerking voor het lopend academisch jaar en mogelijkheid per 1 september te starten.
4. Studenten die zich na 1 augustus van het kalenderjaar aanmelden, waarin zij hun studie
willen voortzetten moeten rechtstreeks contact opnemen met de Centrale Studenten
Administratie van Tilburg University. Daarnaast melden zij zich ook aan via
http://www.studielink.nl.
5. Voor een inschrijving na 1 september van het lopende academisch jaar is in gevolge artikel
2.4 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld toestemming van het College van Bestuur
vereist. Als onderdeel van het besluitvormingsproces zal het College van Bestuur de
faculteit, in dit geval de Examencommissie, vragen schriftelijk te verklaren dat er geen
onderwijskundige redenen zijn voor het afwijzen van de inschrijving. Indien de
Examencommissie van mening is dat de student niet in het huidige studieprogramma kan
worden opgenomen, dient dit schriftelijk beargumenteerd te worden.
6. Niet tegenstaande het gestelde in paragraaf 5 is inschrijving tot de opleiding voor Pre masterstudenten niet mogelijk tussen 15 september en 1 februari. Uiterlijk 15 september
moeten deze studenten hun inschrijving hebben geregeld.
HOOFDSTUK 3

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

TITEL 1. BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING

Artikel 3.1
Doel van de opleidingen
1. De doelstellingen van de bacheloropleidingen zijn als volgt:
a. Wetenschappelijke vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot
diens vermogen tot onafhankelijke menings- en oordeelsvorming en diens
handelen en communiceren op academisch niveau in woord en geschrift.
b. Het verwerven van kennis van, vaardigheden in en een academisch houding ten
opzichte van het vakgebied van de opleiding.
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c. Inzicht in de relatie tussen wetenschap en de filosofische en culturele
maatschappelijke tradities. Dit wordt onder meer bewerkstelligd middels 12 ECTSstudiepunten aan vakken filosofie in de opleiding.
d. Voorbereiding op een verdere studiecarrière, met inbegrip van het recht op
toegang tot ten minste één masteropleiding aan de Universiteit van Tilburg.
e. Voorbereiding op een carrière op academisch bachelorniveau.
2. De doelstellingen van de Pre-masterprogramma’s zijn als volgt:
a. het verwerven van kennis van, vaardigheden in en een academische houding ten
opzichte van het desbetreffende vakgebied
b. wetenschappelijke vorming van de student
c. voorbereiding op een specifieke masteropleiding op academisch niveau

Artikel 3.2
Eindkwalificaties
De eindkwalificaties van de opleiding zijn ondergebracht in de programmabeschrijving in de
elektronische studiegids.

Artikel 3.3
Inrichting van de opleiding
De opleidingen worden voltijds verzorgd.

Artikel 3.4
Studielast van de bacheloropleidingen
1. De opleidingen hebben een studielast van 180 ECTS-studiepunten.
2. De opleidingen bestaan uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. De
propedeutische fase heeft een studielast van 60 ECTS en omvat de vakken van jaar 1 van
de opleiding.
3. Elk vak heeft een studielast van ten minste 6 ECTS-studiepunten, met uitzondering van
enkele vakken van de propedeutische fase.
4. In afwijking van het gestelde in het derde lid bedraagt de studielast van de tweedejaars - en
derdejaarsvakken van de opleiding Fiscale economie ten minste 3 ECTS-studiepunten.
5. In afwijking van het gestelde in het derde lid bedraagt de studielast van de onderdelen
presentatievaardigheden en schriftelijke vaardigheden in de opleidingen Bedrijfseconomie en
Fiscale Economie 1 ECTS-studiepunt. De vakken waarbij deze onderdelen worden
ondergebracht hebben dientengevolge een studielast van 5 ECTS-studiepunten. (zie Bijlage
programma’s).

Artikel 3.5
Studielast van de Pre-masterprogramma’s
1. De studielast van de HBO-Premasterprogramma’s bedraagt ten minste 42 ECTSstudiepunten.
2. De individuele WO-Pre-masterprogramma’s kennen een studielast van maximaal 60
ECTS-studiepunten.
3. De studielast voor de afzonderlijke vakken bedraagt binnen het premasterprogramma: 6
ECTS-studiepunten, met uitzondering van de eventuele Bachelorthesis, die een
studielast heeft van 12 ECTS-studiepunten.
4. Niet tegenstaande het bepaalde in artikel 3.5.3 bedraagt de studielast van de
afzonderlijke vakken binnen het premasterprogramma Fiscale Economie: 6, 7 of 9 ECTSstudiepunten. De Bachelorthesis heeft een studielast van 12 ECTS-studiepunten.

Artikel 3.6

Jaarindeling
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1. De propedeutische fase van de opleidingen omvat twee semesters met uitzondering van de
propedeutische fase van de opleiding Econometrie en Operationele Research, die vier
blokken omvat.
2. De postpropedeutische fase van de opleidingen is volgens het semestersysteem ingericht.
TITEL 2. OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

Artikel 3.7
Programma-opbouw
1. In bijlage 1 staat uit welke vakken de opleidingen zijn opgebouwd en wanneer de vakken
geroosterd zijn.
2. Indien binnen het kader van (een van) de opleidingen een dual degree programma bestaat,
zijn afwijkingen van het gestelde in lid 1 mogelijk. Deze afwijkingen zijn opgenomen in bijlage
2.
3. Bijlage 3 geeft aan uit welke vakken de HBO-Pre-masterprogramma’s bestaan.
Artikel 3.8
Keuzeruimte in de postpropedeutische fase
1. Bij de invulling van de keuzeruimte in het tweede en/of derde jaar dient de student rekening
te houden met de volgende eisen:
a. De vakken dienen van een academisch, postpropedeutisch niveau te zijn.
b. De vakken mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige vakken uit de
opleiding.
c. De vakken moeten voldoen aan eventuele aanvullende,opleidingsspecifieke eisen.
d. De keuzeruimte kan niet worden ingevuld met vakken die reeds zijn aangewend voor he t
verkrijgen van vrijstelling of vervanging van verplichte vakken.
2. Studenten kunnen hun keuzeruimte niet invullen met vakken uit het eerste en tweede jaar
van de opleiding International Business Administration en de opleiding Economics. Voor
studenten van de opleiding EOR kan hierop door de studieadviseur een uitzondering worden
gemaakt.
3. Het is niet mogelijk vakken uit een vastgesteld keuzecluster te vervangen door vakken uit
een ander keuzecluster.
4. Voor vakken die niet door de Tilburg School of Economics and Management worden
aangeboden dient de Examencommissie goedkeuring te geven alvorens ze in de vrije
keuzeruimte kunnen worden opgenomen.
5. De Pre-masterprogramma’s kennen geen vrije keuzeruimte. Sommige programma’s kennen
wel een verplichte keuzeruimte.

Artikel 3.9
Vaardighedendossier in de bacheloropleidingen
1. Ten minste eenmaal in de opleiding wordt expliciet aandacht besteed aan
presentatievaardigheden en schriftelijke vaardigheden. De directeur van de opleiding
bepaalt bij welke cursussen dat gebeurt. In de vakbeschrijvingen van deze cursussen in
de elektronische studiegids wordt vermeld dat voor die cursussen presentatie - en/of
schriftelijke vaardigheden aan de orde komen.
2. De presentatievaardigheden en schriftelijke vaardigheden worden expliciet beoordeeld op
vorm en structuur. De studenten krijgen feedback over deze vaardigheden. In het
vaardighedendossier van de student wordt aangetekend of de student wel of niet heeft
deelgenomen aan het vaardighedenonderdeel. Dit gebeurt in de vorm van de vermelding
‘gedaan’ of ‘niet gedaan’.
3. De directeur van de opleiding bepaalt of de inhoud van de presentatie en/of paper
meetelt bij de vaststelling van het eindcijfer van het vak waarin de vaardigheden worden
getoetst. Dit wordt in de vakbeschrijving in de elektronische studiegids vastgelegd.
4. Studenten moeten aan alle onderdelen in het vaardighedendossier hebben deelgenomen
alvorens kan worden deelgenomen aan de bachelorthesis.
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5. Voorafgaand aan de vaststelling van het examen, als bedoeld in artikel 3.17, eerste lid,
zal bij alle onderdelen van het vaardighedendossier de aantekening ‘gedaan’ moeten zijn
vermeld.
6. Bij de opleidingen Bedrijfseconomie en Fiscale Economie is een afwijkende variant van
toepassing voor de presentatie- en schriftelijke vaardigheden. Deze worden
ondergebracht bij 2 vakken uit het eerste jaar. Het vak omvat dan 5 ECTS-studiepunten,
de betreffende vaardigheid 1 ECTS-studiepunt. (zie ook de programma’s in Bijlage 1.)
TITEL 3. TENTAMENS, EXAMENS EN VERVOLGOPLEIDING

Artikel 3.10
Tentamengelegenheid
1. Tot het afleggen van de tentamens van de vakken van de opleiding wordt in het studiejaar
waarin het vak wordt aangeboden in principe tweemaal de gelegenheid gegeven. In geval
van bijzondere omstandigheden kan de Examencommissie op verzoek van de student
besluiten tot toekenning van een alternatieve dan wel een extra tentamenkans.
2. Het vak ‘bachelorthesis’ vormt een uitzondering op het eerste lid. Hiervoor wordt per
academisch jaar in principe slechts eenmaal de gelegenheid gegeven het vak af te ronden.
3. De eerste toetsen zijn tussentoetsen op de helft van semester 1, jaar 1. De eerste tentamens
voor de vakken van het programma volgen aansluitend op de onderwijsperiode. De
herkansingen worden geroosterd na de eerstvolgende onderwijsperiode, met uitzondering
van de herkansingen van het vierde blok en van het tweede semester. Deze worden direct
na de reguliere tentamenperiode geroosterd. Deze bepaling geldt niet voor vakken die door
een andere faculteit of universiteit worden verzorgd.
4. De tentamenperiodes worden voor aanvang van het semester bekend gemaakt via de
elektronische studiegids
5. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de
tentamens. In de ‘Regels en Richtlijnen van de Examencommissie’ zijn de richtlijnen
vastgelegd.

Artikel 3.11
Doorstroom binnen de bacheloropleidingen
1. Toelating tot de opleiding impliceert toelating tot de tentamens van de propedeutische fase
van de bacheloropleidingen.
2. De student heeft toelating tot de vakken en tentamens van de postpropedeutische fa se
wanneer hij aan het eind van het eerste jaar 42 ECTS uit de propedeuse heeft behaald.
3. De student kan de bacheloropleiding niet vervolgen indien in het kader van het bindend
studieadvies, zoals bedoeld in artikel 4.3 minder dan 42 ECTS in de propedeutische fase zijn
behaald. Het minimaal vereiste aantal ECTS wordt aangepast in situaties zoals beschreven
onder artikel 4.3, tweede lid, onderdeel c.
4. Voor deelname aan vakken van de bacheloropleiding kunnen nadere ingangseisen worden
gesteld.

Artikel 3.12
Vorm van de tentamens
1. In de elektronische studiegids wordt vermeld of het tentamen schriftelijk of mondeling, dan
wel door middel van een vaardigheidstest wordt afgelegd.
2. De Examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator besluiten een
tentamen voor een bepaalde student in een andere vorm af te nemen.
3. Een mondelinge toets wordt bij niet meer dan één persoon tegelijk afgenomen, tenzij de
Examencommissie anders heeft bepaald.
4. Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de Examencommissie of de desbetreffende
examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen
bezwaar heeft gemaakt.
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Artikel 3.13
Vaststelling van de uitslag
1. Het resultaat van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van de toetsen va n
dit vak. Aanvullende vereisten, zoals participatie in groepsopdrachten kunnen deel uitmaken
van het resultaat. De weging van de resultaten van deeltoetsen wordt bij aanvang van het
collegejaar kenbaar gemaakt.
2. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets
door de examinator vastgesteld.
3. De uitslag van een mondelinge toets wordt onmiddellijk na afloop van de toets door de
examinator vastgesteld, waarbij tevens een schriftelijke verklaring aan de student wordt
overhandigd.
4. Het resultaat van een vak is pas geldig na publicatie ervan in de door de Centrale
Studentenadministratie van de Universiteit van Tilburg beschikbaar gestelde individuele
studievoortgangsrapporten. De publicatie van de uitslag vindt plaats binnen vijf werkdagen
na de vaststelling van het resultaat zoals bedoeld in het eerste en tweede lid. Mogelijke
onjuistheden in de publicatie kunnen worden aangepast.
5. Als een student deelneemt aan meerdere tentamengelegenheden van een cursus, dan telt
de hoogst behaalde score.
6. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op de door de faculteit aangeboden
tentamens.

Artikel 3.14
Geldigheidsduur
1. De geldigheidsduur van behaalde afsluitende tentamens van vakken is onbeperkt
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan de Examencommissie een student
verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te leggen voor een bepaald vak
waarvoor hij langer dan vijf jaar voor het bachelorexamen een tentamen met goed gevolg
heeft afgelegd.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie een student uit
een Pre-masterprogramma verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te
leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan drie jaar voor het masterexamen
een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.
4. De leden van dit artikel zijn eveneens van toepassing op verleende vrijstellingen.

Artikel 3.15
Inzagerecht
1. Inzage in de gemaakte tentamens moet geboden worden zoals bedoeld in artikel 7.13,
tweede lid onderdeel p van de wet.
2. Voor de inzage zoals bedoeld in artikel 7.13, tweede lid onderdeel p van de wet geldt dat
gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen de
student zijn werk kan inzien. Plaats en tijd van inzage worde n in overleg met de docent
bepaald.
3. In afwijking van het in het tweede lid genoemde, kan de docent bepalen dat de inzage of
kennisneming geschiedt op twee verschillende dagen, waarbij tijdstip en plaats door de
docent worden vastgesteld en naar de betrokken studenten gecommuniceerd. Indien de
betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en
tijdstip te verschijnen, wordt hem door de docent op advies van de Examencommissie een
andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het tweede lid genoemde termijn.
4. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het
desbetreffende tentamen, als mede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de
beoordeling heeft plaatsgevonden.

Artikel 3.16
Vrijstelling van tentamen
1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende
examinator, vrijstelling verlenen van tentamens van een vak van de bacheloropleiding, indien
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

de student een vak aan een andere universiteit heeft behaald dat alle leerdoelen van het
desbetreffende vak dekt.
De in het eerste lid bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een maximum van 60
ECTS-studiepunten. Dit maximum geldt niet voor de Pre-masterprogramma’s.
Binnen de opleiding wordt geen vrijstelling verleend voor de bachelorthesis.
In de opleiding Econometrie en Operationele Research wordt voor het tentamen van het vak
‘Modelling in practice’ geen vrijstelling verleend.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.3, tweede lid, onderdeel c leiden
vrijstellingen in de propedeutische fase van de opleiding tot een aanpassing van de norm
van het bindend studieadvies.
In het algemeen is vrijstelling als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk, indien het vak op
basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd, behaald is tijdens de inschrijving aan de
opleiding aan de Universiteit van Tilburg.
Het gestelde in het zesde lid geldt niet voor vakken behaald voor een andere opleiding aan
de Universiteit van Tilburg.
In de studievoortgang en op de cijferlijst wordt bij het vak geen cijfer opgenomen, maar
“vrijstelling”.

Artikel 3.17
Vervanging van verplichte vakken
1. De student moet de vakken van het programma (verplichte vakcodes) volgen om aan zijn
onderwijsverplichtingen te voldoen.
2. Met inachtneming van het gestelde in het derde lid kan in uitzonderlijke gevallen de
examencommissie besluiten dat een verplicht vak vervangen mag worden door een ander
vak.
3. De student dient vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie om het vak te
mogen vervangen.
4. In de studievoortgang en op de cijferlijst wordt het verplichte vak vervangen door de
vermelding van het toegestane vervangende vak, inclusief cijfer.

Artikel 3.18
Examen
1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student voldoende
bewijzen overlegt van de door hem behaalde tentamens binnen de bacheloropleiding en de
wetenschappelijke vorming die daarmee heeft plaatsgevonden.
2. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de Examencommissie een onderzoek
instellen naar de kennis van de student op het gebied van een of meerdere vakken of
aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende
tentamens hiertoe reden geven.
3. De regels met betrekking tot judicia zijn vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de
Examencommissie.
Artikel 3.19
Graad
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt de graad ‘Bachelor of
Science’ verleend.
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld.
3. Aan het voltooien van een Pre-masterprogramma is geen graad verbonden.

Artikel 3.20
Vervolgopleiding
1. Na afronding van de bacheloropleiding kan een student zich inschrijven voor ten minste één
masterprogramma van de faculteit.
2. Het afronden van een HBO-Pre -masteropleiding of een individueel WO-Premasterprogramma geeft toelating tot een specifiek genoemde masteropleiding.
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3. Niet tegenstaande het eerste lid kunnen bepaalde aanvullende eisen worden gesteld aan
toelating tot een masterprogramma (invulling van de keuzeruimte).
4. De vervolgopleidingsmogelijkheden binnen Tilburg University staan vermeld in bijlage 3 van
het Onderwijs- en Examenreglement voor de Masteropleidingen van de faculteit.

HOOFDSTUK 4

STUDIEBEGELEIDING

Artikel 4.1
Studievoortgangsadministratie
1. De faculteit is verantwoordelijk voor de registratie van de individuele studieresultaten van de
student.
2. Op verzoek van de faculteit registreert de Centrale Studentenadministratie van de
Universiteit van Tilburg de individuele studieresultaten van de student in het centra le
studievoortgangssysteem.

Artikel 4.2
Studiebegeleiding
1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten een introductie in
de opleiding krijgen aangeboden en begeleid worden bij studiegerelateerde onderwerpen.
2. Het recht op studiebegeleiding houdt onder andere in:
a. Een voorlopig studieadvies voor eerstejaarsstudenten in december
b. Een definitief studieadvies, zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze reglementen.
c. De mogelijkheid tot het voeren van studievoortganggesprekken
d. Informatie over de keuzevakken
e. Advies bij de keuze van een masteropleiding
f. Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties
g. Informatie over training van studievaardigheden
3. Indien de student ernstige studievertraging oploopt ten opzichte van de nominale studievoortgang,
attendeert de opleiding de student op de mogelijkheid ondersteuning te krijgen bij het opstellen van
een studieplan.

Artikel 4.3
Bindend studieadvies in het eerste jaar
1. Na de eerste midtermtoetsen in het eerste semester en na blok 1 voor EOR, uiterlijk 1 februari in
het academisch jaar waarin de student zich voor het eerst heeft ingeschreven voor een
bacheloropleiding, ontvangt hij een schriftelijk advies over zijn studievoortgang, als bedoeld in
artikel 7.8b, vierde lid van de Wet. Het advies wordt als volgt bepaald:

BE, EBE, FE, E&I
Na eerste midtermperiode
5 midterms behaald
4 midterms behaald
3 midterms behaald
2 midterms behaald
1 midterm behaald
Geen enkele midterm behaald

advies
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Onvoldoende;
Onvoldoende;
Onvoldoende;
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Econometrie & Operationele Research
ECTS, na blok 1
15
12
9
6
3
0

Advies
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende

2. Aan het eind van het jaar van eerste registratie in een bacheloropleiding ontvangt de student
schriftelijk, bindend advies over de voortzetting van de bacheloropleiding:
a. Wanneer op dat moment 42 ECTS of meer uit de propedeutische fase van het programma
zijn behaald, ontvangt hij een positief bindend studieadvies en mag de student het bachelor
programma voortzetten
b. Wanneer de studievoortgang in de bacheloropleiding minder dan 42 ECTS is, ontvangt de
student een negatief bindend studieadvies en mag hij de bacheloropleiding niet voortzetten.
Verder wordt de student, gedurende een periode van drie jaar, niet toegelaten tot de
bacheloropleiding waarbinnen het negatieve advies is uitgebracht. De uitsluiting geldt ook
voor andere bacheloropleidingen met een identiek eerste jaar.
c. Als aan een student vrijstellingen zijn toegekend binnen de propedeutische fase of als een
student reeds voor het eerste jaar van inschrijving in de bacheloropleiding vakken uit de
opleiding heeft behaald, ontvangt hij een positief bindend studieadvies wanneer minimaal
70% van de overige ECTS uit het eerstejaarsprogramma is behaald. Bij bepaling van het
aantal te behalen ECTS, wordt de norm naar boven afgerond tot hele ECTS.
3. Het negatief bindend studieadvies beschreven in het tweede lid is niet van toepassing indien:
a. de student zich na 1 oktober van het desbetreffende studiejaar heeft ingeschreven voor de
opleiding.
b. de Examencommissie een student heeft uitgesloten van deelname aan (schriftelijke)
tentamens, indien en voor zover deze uitsluiting heeft geleid tot het niet behalen van het
vereiste aantal ECTS-studiepunten.
c. er sprake is van persoonlijke omstandigheden in geval van:
- ziekte;
- een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking;
- zwangerschap;
- bijzondere familieomstandigheden;
- lidmaatschap of voorzitterschap van de Universiteitsraad, de Faculteitsraad, de
opleidingscommissie of een andere bestuursfunctie met een beurs
- een topsportstatus erkend door het College van Bestuur (alleen op voordracht van de
studentendecaan)
4. De bovengenoemde persoonlijke omstandigheden worden alleen in overweging genomen voor
zover deze hebben geleid tot het niet behalen van het vereiste aantal ECTS-studiepunten.
Bovendien moeten deze bijzondere persoonlijke omstandigheden binnen twee maanden door de
student zelf of namens hem aan de studentendecaan en/of studieadviseur zijn gemeld en uiterlijk 1
juli van het betreffende studiejaar.
5. Studenten die persoonlijke omstandigheden aanvoeren dienen deze te kunnen staven. Ter
beoordeling van de aangevoerde persoonlijke omstandigheden kan de Examencommissie advies
inwinnen bij een studieadviseur en/of studentendecaan of een andere deskundige.
6. Indien na toepassing van het derde lid sub a het bindend studieadvies aan het eind van het
studiejaar niet van toepassing is, ontvangt de betrokken student aan het eind van het volgende
studiejaar een nieuw bindend studieadvies. In principe zal als norm voor dit nieuwe bindend
studieadvies gelden dat de student alle 60 studiepunten van de propedeutische fase moet hebben
gehaald. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie een alternatieve norm vaststellen.
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7. Het zesde lid is niet van toepassing in het geval een student die valt onder het bepaalde in lid 3,
onderdeel a aan het eind van het eerste jaar van inschrijving 42 ECTS of meer heeft behaald.
8. Indien na toepassing van het derde lid sub b en c het bindend studieadvies aan het eind van het
studiejaar niet van toepassing is, ontvangt de betrokken student aan het eind van het volgende
studiejaar een nieuw bindend studieadvies. Voor dit nieuwe bindend studieadvies moet de student
70% van de resterende studiepunten van de propedeutische fase hebben behaald.
9. Het bindend studieadvies wordt namens de decaan van de faculteit door de Examencommissie
gegeven.
10. Voordat een negatief bindend studieadvies wordt gegeven, krijgt de betrokken student de
mogelijkheid te worden gehoord door de Examencommissie.
11. Tegen het negatief bindend studieadvies kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij het
College van Beroep voor de Examens.
Artikel 4.4
Bindend studieadvies en Pre-masterprogramma’s
Het bindend studieadvies en de bijbehorende vormen van studiebegeleiding zijn niet van
toepassing op studenten die staan ingeschreven in Pre-masterprogramma’s.
Artikel 4.5
Studeren met een functiebeperking
1. Aan studenten met een handicap of chronische ziekte wordt de gelegenheid geboden hun
studieplanning, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, aan de beperkingen die de
functiestoornis met zich meebrengt aan te passen.
2. Studenten die gebruik willen maken van het recht de tentamens op een zoveel mogelijk aan
hun individuele functiebeperking aangepaste wijze af te leggen, moeten daartoe een verzoek
indienen bij het centrale ‘Digitaal Meldpunt Functiebeperking’. De functiebeperking moet
middels bewijsstukken worden aangetoond. (zie voor bijzonderheden de Regels en
Richtlijnen)
3. Om in aanmerking te komen voor financiële compensatie voor studievertraging die wordt
veroorzaakt door de functiebeperking moet de student voor 1 januari van het lopende
academisch jaar contact opnemen met de studentendecaan.

Artikel 4.6
Studeren en topsport
1. Studenten die topsport bedrijven kunnen een topsporterstatus aanvragen die recht geeft op
extra faciliteiten in bijvoorbeeld studiebegeleiding en/of financiële vergoeding.
2. De faculteit zoekt binnen haar mogelijkheden naar extra faciliteiten in studiebegeleiding
bijvoorbeeld door het bieden van extra of alternatieve tentamens, vrijstelling van
aanwezigheidsplicht, vervangende opdrachten etc.
3. Studenten die een topsporterstatus hebben en die gebruik willen maken van de
bovengenoemde faciliteiten, dienen bij aanvang van het academisch jaar een afspraak te
maken met hun studieadviseur om een studieplan op te stellen. Achteraf worden geen
faciliteiten aangeboden.
4. In principe zijn studenten met een topsportstatus gehouden aan de norm voor het bindend
studieadvies zoals in artikel 4.3, tweede lid is vastgesteld. Op voordracht van de
studentendecaan kan de Examencommissie besluiten tot een uitgesteld bindend
studieadvies, zoals is verwoord in artikel 4.3, zesde lid.

HOOFDSTUK 5

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 5.1
Vervangende eisen
1. Een wijziging in het curriculum van een opleiding, waarbij bepaalde verplichte vakken
vervallen, gaat gepaard met overgangsregels.
2. In principe houdt de overgangsregel in dat nog tweemaal de mogelijkheid wordt geboden om
tentamen in het betreffende vak af te leggen.
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Artikel 5.2
Naamswijzigingen
1. De tenaamstelling van de opleiding Algemene Economie is met ingang van 1 september
2009 gewijzigd naar Economie en Bedrijfseconomie.
2. De tenaamstelling van de opleiding Informatiekunde is met ingang van 1 september 2009
gewijzigd naar Economie en Informatica.
3. Studenten die per september 2008 of eerder voor de opleidingen Algemene Economie of
Informatiekunde staan ingeschreven en die na 1 september 2009 afstuderen, krijgen een
diploma waarop de nieuwe tenaamstelling wordt gehanteerd.
Artikel 5.3
Wijzigingen in opleidingenaanbod
1. De bacheloropleiding Economie en Informatica zal m.i.v. 2013 niet meer worden
aangeboden. De opleiding wordt uitgefaseerd, wat inhoudt dat studenten die in 2012 of
eerder zijn gestart, een reële kans krijgen de opleiding af te ronden.
2. Met ingang van 2013 zal het aanbod m.b.t. de premastersprogramma’s ingrijpend worden
herzien. De wijzigingen zullen zowel het curriculum als de studielast aangaan. Daarnaast is
het tevens mogelijk dat bepaalde programma’s niet meer worden aangeboden. Studenten die
in 2012 of eerder met een premasterprogramma zijn gestart, krijgen een reële kans het
programma af te ronden.

HOOFDSTUK 6

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 6.1
Rechtsbescherming
Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot het behandelen van een door
betrokkene ingesteld beroep ter zake van de in artikel 7.61 van de wet gestelde gevallen.

Artikel 6.2
Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de opleidingscommissie en na
overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de
belangen van de student hierdoor niet worden geschaad.

Artikel 6.3
Bekendmaking
1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels
en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, als mede van elke wijziging
van deze stukken.
2. Elke belangstellende kan op het Onderwijsbureau een exemplaar van de in het eerste l id
bedoelde stukken verkrijgen.
Artikel 6.4
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012

Aldus vastgesteld door de decaan op 14 juni 2012
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Bijlage 1. Samenstelling van de bacheloropleidingen
BEDRIJFSECONOMIE (3A200) (Nederlands, 3 e jaar Engels) 2012-2013
semester

code

vak

ECTS

bijzonderheden

Propedeutische fase
1.1

325006

Inleiding in de organisatietheorie (vanaf 2011-

6

1.1

330090

Micro-economie voor Bedrijfseconomie

6

1.1

350896

Wiskunde 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.1

324060

Accounting 1: Financial Accounting (vanaf 2011-

6

2012)

2012)
1.1

300454

Wetenschap voor de praktijk

5

1.1

300508

Schriftelijke vaardigheden

1

1.2

330091

Macro-economie voor Bedrijfseconomie

6

1.2

300507

Mondelinge vaardigheden

1

1.2

328012

Marketing 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

350011

Statistiek 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

323004

Financiering 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

300456

Entrepreneurial Business Planning

5

Cluster A

1.2

380001

Fiscale Economie

5

Cluster A

Balans, Resultatenrekening en Administratieve

6

Cluster A

Kies voor 5 ECTS credits uit de vakken behorende tot cluster A

Postpropedeutische fase
2.1

324061

Processen
2.1

330093

Management en informatiesystemen

6

2.1

325062

Organisatie van de Onderneming

6

2.1

360027

Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie

6

2.1

350893

Wiskunde 2

6

2.2

324224

Accounting 2: Management Accounting

6

2.2

300012

Methoden van Bedrijfseconomisch Onderzoek

6

2.2

323029

Financiering 2

6

2.2

328029

Marketing 2: Consumentengedrag

6

2.2

350912

Statistiek 2

6

Cluster B

Kies voor 30 ECTS credits uit alle vakken behorende tot cluster B

3.1

300FMI

Free Minor

18

Cluster B

3.1

324ACC

Minor Accounting

18

Cluster B; zie voor beschrijving vakken E-studiegids

3.1

325BCE

Minor BCE (Entrepreneurship)

18

Cluster B; zie voor beschrijving vakken E-studiegids

3.1

323FIN

Minor Finance

18

Cluster B; zie voor beschrijving vakken E-studiegids

3.1

3200IM

Minor Information Management

18

Cluster B; zie voor beschrijivng vakken E-studiegids

3.1

328MKT

Minor Marketing

18

Cluster B: zie voor beschrijving vakken E-studiegids

3.1

325ORG

Minor Organisation and Strategy

18

Cluster B; zie voor beschrijving vakken E-studiegids

3BEABR

Study Abroad

30

Cluster B

3B????

Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor

12

Cluster B

Supply Network Dynamics

6

Cluster B

3.1
3.1
3.1

325075

3.2

360036

Bedrijfsethiek

6

3.2

381023

Ondernemingsrecht (bachelor BE)

6

3.2

300429

Geïntegreerde bedrijfseconomie

6

Cluster C

Voertaal van dit vak is Nederlands.

Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster C Om aan de bachelorthesis te mogen
beginnen dienen 120 ECTS van de Bacheloropleiding Bedrijfseconomie te zijn
behaald inclusief de ECTS voor de vaardighedenonderdelen. Voorts moet de
verplichte toets Engels, die wordt aangeboden in jaar 2, afgelegd zijn. Let op de
aanvullende ingangseisen per bachelorthesis

3.2

300TAC

Bachelor Thesis Accounting

12

Cluster C. Aanvullende ingangseisen: Accounting 1: Financial Accounting en
Accounting 2: Management Accounting moeten behaald zijn.

3.2

300TFI

Bachelor Thesis Finance

12

3.2

300TMA

Bachelor Thesis Marketing

12

3.2

300TOR

Bachelor Thesis Organisation & Strategy

12

Cluster C. Aanvullende ingangseisen: Financiering 1 en Financiering 2 moeten
behaald zijn.
Cluster C. Aanvullende ingangseisen: Marketing 1 en Marketing 2:
Consumentengedrag moeten behaald zijn.
Cluster C. Aanvullende ingangseisen: Inleiding in de organisatietheorie en
Organisatie van de Onderneming moeten behaald zijn.
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ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE (3K200) (Nederlands) 2012-2013
semester

code

Vak

ECTS

bijzonderheden

Propedeutische fase
1.1

324060

Accounting 1: Financial Accounting

6

1.1

30K101

Macro-Economie 1 voor EBE

6

1.1

30K107

Economie en Strategie 1 voor EBE

6

1.1

30K102

Micro-Economie 1 voor EBE

6

1.1

350896

Wiskunde 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

323004

Financiering 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

30K104

Macro-Economie 2 voor EBE: International

6

Finance
1.2

30K105

Micro-Economie 2 voor EBE: Welvaartstheorie

6

1.2

350011

Statistiek 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

30K106

Wiskunde 2 voor EBE

6

International Trade for EBE: Trade Theory and

6

Postpropedeutische fase
2.1

30K209

Policy
2.1

30K206

Macroeconomics 3 for EBE: Dynamic Models

6

and Policy
2.1

30K208

Econometrics for EBE

6

2.1

30K302

Microeconomics 4 for EBE: Information

6

Economics
2.1

360027

Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie

6

2.2

324224

Accounting 2: Management Accounting

6

2.2

30K205

Financial Economics for EBE

6

2.2

323029

Financiering 2

6

2.2

30K207

Microeconomics 3 for EBE: Industrial Economics

6

Cluster A
2.2

Kies voor 6 ECTS uit cluster A
360036

Bedrijfsethiek

6

Cluster A

20

2.2

30K305

Philosophy of Economics and Economic Ethics

6

Cluster A

for EBE

Kies voor 30 ECTS aan vakken uit cluster B. Bekijk de programmaomschrijving in de
Cluster B

studiegids voor meer informatie.

3.1

3BE???

Elective(s) Bachelor

24

Cluster B

3.1

30L301

History of Economic Thought

6

Cluster B

3.1

3BEABR

Study Abroad

30

Cluster B

3.2

30K306

3.2

300TAE

Economics and Strategy 2
Bachelor Thesis Economie en Bedrijfseconomie

6
12

Om met de bachelor thesis te mogen starten, dienen 120 ECTS uit het programma
Economie en Bedrijfseconomie te zijn behaald.
Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster C. Bekijk de programmaomschrijving in de

Cluster C

studiegids voor meer informatie.

3.2

3BE???

Elective(s) Bachelor

6

Cluster C (Kies een vak uit jaar 3 van de BSc Bedrijfseconomie)

3.2

30K301

Macroeconomics 4 for EBE: Growth and

6

Cluster C

Institutions
Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster D. Bekijk de programmaomschrijving in de
Cluster D

studiegids voor meer informatie.

3.2

30K304

Public Sector Economics for EBE

6

Cluster D

3.2

3BE???

Elective(s) Bachelor

6

Cluster D (Kies een vak uit jaar 3 van de BSc Bedrijfseconomie)

3.2

Code???

Elective(s) Bachelor

6

Cluster D (Kies een vak uit jaar 3, semester 2 van BSc Economics)
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ECONOMIE EN INFORMATICA (3M200) (Nederlands) 2012-2013

Semester

code

Vak

ECTS

bijzonderheden

Propedeutische fase
1.1

325006

Inleiding in de organisatietheorie (vanaf 2011-

6

2012)
1.1

330090

Micro-economie voor Bedrijfseconomie

6

1.1

350896

Wiskunde 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.1

324060

Accounting 1: Financial Accounting (vanaf 2011-

6

2012)
1.1

320009

Bestuurlijke Informatieverzorging voor IM

6

1.2

320072

Inleiding tot programmeren

6

1.2

328012

Marketing 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

350011

Statistiek 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

323004

Financiering 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

320008

Management en informatie

6

Postpropedeutische fase
2.1

320069

Business Process Analysis 1

6

2.1

346227

Databases

6

2.1

360027

Sociale filosofie en wetenschapsfilosofie

6

2.1

350893

Wiskunde 2

6

2.1

325062

Organisatie van de Onderneming

6

2.2

324224

Accounting 2: Management Accounting

6

2.2

320074

IT Infrastructure

6

2.2

350912

Statistiek 2

6

2.2

323029

Financiering 2

6

2.2

320073

IS Analysis and Design

6

3.1

320071

Information Systems Strategy

6

3.1

320070

Business Process Analysis 2

6

3.1

320067

Business and IM-Research

6

22

3.1

320080

Decision Tools

6

Cluster A

Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster A

3.1

346234

Decision support systems

6

Cluster A

3.1

320068

Business Networks and Inter-Organisational

6

Cluster A

3.2

320035

Software Project Management

6

Cluster A

3.2

320075

Knowledge Management and Knowledge Economy

6

Cluster A

3.2

320057

Security and Risk Management

6

Cluster A

3.2

360036

Bedrijfsethiek

6

3.2

328029

Marketing 2: Consumentengedrag

6

3.2

300TIK

Bachelorthesis Informatie Management

12

Systems

Om aan de bachelorthesis te mogen beginnen, dienen 120 ECTS van de
bacheloropleiding economie en Informatica te zijn behaald, De onderdelen van
het vaardighedendossier moeten zijn gedaan.Aangeraden wordt het vak Business
and IM Research te hebben gedaan voor aanvang van de bachelorthesis.
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ECONOMETRIE EN OPERATIONELE RESEARCH (3C200) 20122013 (Nederlands en Engels)
Semester/
blok

Code

Vak

ECTS

bijzonderheden

Propedeutische fase
1.1

35B104

Bewijzen en Technieken

3

1.1

35B203

Lineaire Algebra

6

1.1

35B101

Macro-economie voor EOR

6

1.2

35B105

Analyse 1

6

1.2

320100

IT-Vaardigheden

3

1.2

35B108

Lineaire Optimalisering

6

1.3

35B107

Analyse 2

6

1.3

35B302

Inleiding Kansrekening

3

1.3

35B301

Micro-economie voor EOR

6

1.4

35B111

Inleiding Econometrie

6

1.4

35B112

Inleiding Financiering

3

1.4

35B402

Kansrekening en Statistiek

6

Postpropedeutische fase
2.1

35B205

Introduction Mathematical Economics

6

2.1

35B501

Statistics for Econometrics

6

2.1

35B204

Stochastic Operations Research Models

6

2.1

35B801

Advanced Linear Algebra

6

2.1

35B602

Introduction Mathematical Finance and

6

Insurance
2.2

346022

Computer Programming for EOR

6

2.2

35B601

Differentiation and Integration Theory

6

2.2

35B206

Econometrics 1

6

2.2

35B606

Modelling in Practice

6

Om met het vak te mogen beginnen, dienen minimaal 60 ECTS behaald te zijn,
waaronder of het vak Kansrekening en Statistiek, of het vak Statistics for Econometrics.
Tevens dienen voor 15 ECTS uit de vakken Bewijzen en Technieken, Analyse 1,
Analyse 2, Lineaire Algebra en Advanced Linear Algebra te zijn behaald.
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Cluster B
2.2

Kies voor 6 ECTS uit cluster B. Let op aanvullende eisen:
360020

Filosofie van Economie en Economische

6

Cluster B: dit vak dient te worden gekozen door de NL-talige studenten

6

Cluster B; Dit vak dient te worden gekozen door de niet -NL studenten

Ethiek
2.2

30L210

Philosophy of Economics and Economic
Ethics for ECO

Cluster C

Kies voor 6 ECTS uit cluster C. Let op aanvullende eisen:

3.1

360027

3.1

30L205

Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie
Philosophy of Science

6

Cluster C; Dit vak dient te worden gekozen door de NL-talige studenten

6

Cluster C: Dit vak dient te worden gekozen door de niet -NL-talige studenten

6

Alle bachelorvakken van de UvT, behalve eerstejaars vakken. Voor voorwaarden zie de

for ECO
3.1/3.2

3B????

Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor

Electronische studiegids.
3.1/3.2

3B????

Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor

6

3.2

300TET

Bachelor Thesis Econometrie en

12

Alle bachelorvakken vanTilburg School of Economics and Management, behalve
eerstejaars vakken.

Operationele Research

De volgende ingangseisen zijn van toepassing om te kunnen worden toegelaten tot de
bachelorthesis:
- het vak Modelling in Practice moet zijn behaald.
- 138 ECTS van de bacheloropleiding moeten zijn behaald en de onderdelen van het
vaardighedendossier moeten zijn gedaan.

Cluster A

Kies voor 30 ECTS aan vakken uit cluster A. Van elk deelgebied van Econometrie en
Operationele Research dient een vak te worden gekozen.

3.1

35V5A3

Combinatorial Optimisation

6

Cluster A

3.1

35V3A2

Econometrics 2

6

Cluster A

3.1

35V5B2

Games and Economic Behavior

6

Cluster A

3.1

35V3A1

Computational Aspects in Econometrics

6

Cluster A

3.1

35V5A1

Quantitative Finance

6

Cluster A

3.1

35V5A2

Risk Theory

6

Cluster A

3.2

35V6A7

Asset Liability Management

6

Cluster A

3.2

35V3A4

Inventory and Production Management

6

Cluster A

3.2

35V6A3

Life Insurance

6

Cluster A

3.2

35V3A3

Operations Research Methods

6

Cluster A

3.2

35V3A5

Auctions, Bargaining and Networks

6

Cluster A
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FISCALE ECONOMIE (3E200) Nederlands) programma 2012-2013
semester

code

vak

ECTS

bijzonderheden

Propedeutische fase
1.1

325006

Inleiding in de Organisatietheorie (vanaf 2011-

6

1.1

330090

Micro-economie voor Bedrijfseconomie

6

1.1

350896

Wiskunde 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.1

324060

Accounting 1: Financial Accounting (vanaf 2011-

6

2012)

2012)
1.1

300454

Wetenschap voor de praktijk

5

1.1

300508

Schriftelijke vaardigheden

1

1.2

330091

Macro-economie voor Bedrijfseconomie

6

1.2

328012

Marketing 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

350011

Statistiek 1 )vanaf 2011-2012)

6

1.2

323004

Financiering 1 (vanaf 2011-2012)

6

1.2

300507

Mondelinge vaardigheden

1

Cluster A

Kies voor 5 ECTS aan vakken uit Cluster A

1.2

380001

Fiscale economie

5

Cluster A

1.2

300456

Entrepreneurial Business Planning

5

Cluster A

Balans, Resultatenrekening en Administratieve

6

Postpropedeutische fase
2.1

324061

2.1

381226

2.1.

600332

Inleiding Bestuursrecht (vanaf 2012-2013)

3

2.1

600333

Inleiding Staatsrecht (vanaf 2012-2013)

3

2.1

333024

Openbare financiën 1 voor Fiscale Economie

3

Processen
Huwelijksgoederen- en Erfrecht en

9

Ondernemingsrecht
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2.1

360027

Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie

6

2.2

324224

Accounting 2: Management Accounting

6

2.2

695229

Grondslagen inkomstenbelasting

6

2.2

380028

Grondslagen belastingheffing Ondernemingen

6

2.2

381227

Vermogensrecht

6

2.2

323029

Financiering 2

6

3.1

380022

Formeel belastingrecht

6

3.1

695027

Europees en internationaal belastingrecht A

6

3.1

695221

Omzetbelasting

6

3.1

695231

Grondslagen Vennootschapsbelasting

6

3,1/.3.2

3B????

Vrij(-e) Keuzevak(-ken) Bachelor

6

3.2

360036

Bedrijfsethiek

6

3.2

333025

Openbare financiën 2 voor Fiscale Economie

6

Cluster B

Kies een economisch vak

Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster B

3.1/3.2

600120

SFR 'De Smeetskring'

6

Cluster B

3.1/3.2

3B????

Vrij(-e) keuzevak(-ken) Bachelor

6

Cluster B

300TFE

Bachelor Thesis Fiscale economie

12

Om aan de bachelorthesis te mogen beginnen, dienen 120 ECTS van de

Cluster C
3.1/3.2

bacheloropleiding Fiscale Economie te zijn behaald en de onderdelen van het
vaardighedendossier moeten zijn gedaan. Let op de aanvullende ingangseisen.
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Bijlage 2

Dual degree overeenkomsten in 2012/2013

Er is geen dual degree programma beschikbaar. Het Programma IBIM, met Bentley University uit
de Verenigde Staten wordt op dit moment uitgefaseerd.
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Bijlage 3 Samenstelling van de Pre-masterprogramma’s 2012-2013
Op grond van het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, kan de Examencommissie besluiten
Pre-masterprogramma’s aan te bieden ter voorbereiding op bepaalde masteropleidingen. In de
onderstaande tabel is weergegeven welke Pre-masterprogramma’s door de Faculteit worden
aangeboden, gevolgd door een overzicht van de opbouw van de Pre-masterprogramma’s. De
Examencommissie is verantwoordelijk voor beslissingen over toelating tot en alle toevoegingen aan
een Pre-masterprogramma.
Opleiding

HBO premaster programma

Accounting
Econometrics and Mathematical
Economics
Economics
Economics and Finance of Aging
Finance
Fiscale Economie
Information Management
International Management
Marketing Management
Marketing Research
Quantitative Finance and Actuarial
Science
Operations
Research
and
Management Science

X
-

Geïntegreerd
HBO
premaster programma
X
-

X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
-

-

-

Strategic Management
Supply Chain Management

X
X

X
X
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ACCOUNTING

Accounting (Geïntegreerd) HBO-Premaster 3AS20 (Nederlands) 2012-2013
Studenten met een afgeronde opleiding HBO-BE of HBO-AC kunnen worden toegelaten tot dit programma. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans
Hogescholen kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde programmavariant
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

324023

Academische vaardigheden Accounting

6

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

bijzonderheden

Optional course strongly reccommended for students that want to
1.1

323061

Finance for premasters

6

self-select into the CFA track of the Master Accounting
Vrijstelling for HBO-AC Afgestudeerden onder de voorwaarde dat

1.1

324223

Intermediate Management Accounting

6

men geslaagd is voor de ‘Overall Toets’ (OAT)

1.1

320060

Auditing en Accounting Information Systems

6

Vrijstelling voor HBO-AC afgestudeerden
Vrijstelling for HBO-AC Afgestudeerden onder de voorwaarde dat

1.2

324038

Intermediate Financial Accounting

6

men geslaagd is voor de ‘Overall Toets’ (OAT)
Vrijstelling for HBO-AC Afgestudeerden onder de voorwaarde dat

1.2

324923

Voortgezet Boekhouden

6

1.2

300TAC

Bachelor Thesis Accounting

12

men geslaagd is voor de ‘Overall Toets’ (OAT)
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FINANCE

Finance (Geintegreerd) HBO-Premaster 3AS21 (Nederlands) 2012-2013
Studenten met een afgeronde opleiding HBO-BE of HBO-AC kunnen worden toegelaten tot dit programma. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans
Hogescholen kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde programmavariant
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

323026

Academische vaardigheden

6

bijzonderheden

Ondernemingsfinanciering
1.1

330090

Micro-economie voor Bedrijfseconomie

6

1.1

350893

Wiskunde 2

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

1.1

323061

Finance for Premasters

6

1.1

323027

Financial Management

6

1.2

325014

Risk Management

6

1.2

300TFI

Bachelor Thesis Financiering

12
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FISCALE ECONOMIE

Fiscale Economie HBO-Premaster 3ES20 (Nederlands)2012-2013
Studenten met een afgeronde opleiding HBO-FE, HBO-BE (met specialisatie in Fiscale Economie) of HBO-BL kunnen worden toegelaten tot dit programma.
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

600332

Inleiding staatsrecht (vanaf 2012-2013)

3

1.1

600333

Inleiding bestuursrecht (vanaf 2012-2013)

3

1.1

333025

Openbare financiën 2 voor Fiscale Economie

6

1.1

381226

Huwelijksgoederen-

1.2

324224

Accounting 2: Management Accounting

6

1.2

695027

Europees en internationaal belastingrecht A

6

1.2

300TFE

Bachelor Thesis Fiscale economie

12

en

Erfrecht

en

bijzonderheden

9

Ondernemingsrecht

Cluster A

Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A

1.1

323061

Finance for premasters

6

Cluster A

1.2

323029

Financiering 2

6

Cluster A

Fiscale Economie HBO-Premaster 3ES20 (Nederlands) 2012-2013
Verlicht programma n.a.v. convenant tussen UvT en Fontys Hogeschool Eindhoven.
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

600332

Inleiding staatsrecht (vanaf 2012-2013)

3

1.1

600333

Inleiding bestuursrecht (vanaf 2012-2013)

3

1.1

333025

Openbare financiën 2 voor Fiscale Economie

6

1.1

323061

Finance for premasters

6

1.2

324224

Accounting 2: Management Accounting

6

Bijzonderheden

32

INFORMATION MANAGEMENT

Information Management BI-Premaster 3MS21/1GS10 (Nederlands) 2012-2013
Studenten met een afgeronde opleiding Business Informatics (voorheen HBO-BI) kunnen worden toegelaten tot dit programma
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

320067

Business and IM-research

6

1.1

324060

Accounting 1: Financial accounting (vanaf 2011-

6

Bijzonderheden

2012)
1.1

320069

Business Process Analysis 1

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

Cluster A
1.1

Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A
320068

Business

Networks

and

Inter-organisational

6

Cluster A

Systems
1.2

320075

Knowledge Management and Knowledge Economy

6

Cluster A

1.2

381022

Recht voor Informatiemanagement

6

Cluster A

1.2

320057

Security and risk management

6

Cluster A

1.2

320035

Software Project Management

6

Cluster A

1.2

323004

Financiering 1

6

1.2

320080

Decision Tools

6

1.2

300TIK

Bachelor Thesis Information Management

12

Information Management HIO-Premaster 3MS22/1GS11 (Nederlands) 2012-2013
Studenten met een afgeronde opleiding Informatics (voorheen HBO-HIO) kunnen worden toegelaten tot dit programma.
Semester

Code

Vak

ECTS

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

320067

Business and IM-research

6

1.1

324060

Accounting 1: Financial accounting

6

1.1

320069

Business Process Analysis 1

6

bijzonderheden
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1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

Cluster A
1.1

Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A
320068

Business

Networks

and

Inter-organisational

6

Cluster A

6

Cluster A

Systems
1.2

320075

Knowledge

Management

and

Knowledge

Economy
1.2

381022

Recht voor Informatiemanagement

6

Cluster A

1.2

320057

Security and risk management

6

Cluster A

1.2

320035

Software Project Management

6

Cluster A

1.2

323004

Financiering 1

6

1.2

320080

Decision Tools

6

1.2

300TIK

Bachelor Thesis Information Management

12

Information Management HBO BE-CE Premaster 3MS23 (Nederlands) 2012-2013
Studenten met een afgeronde opleiding HBO-BE of HBO-CE kunnen worden toegelaten tot dit programma.
Semester

code

vak

ECTS

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

320067

Business and IM-research

6

1.1

320069

Business Process Analysis 1

6

1.1

346227

Databases

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

Cluster A
1.1

bijzonderheden

Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A
320068

Business

Networks

and

Inter-organisational

6

Cluster A

Systems
1.2

320075

Knowledge Management and Knowledge Economy

6

Cluster A

1.2

381022

Recht voor Informatiemanagement

6

Cluster A

1.2

320057

Security and risk management

6

Cluster A

1.2

320035

Software Project Management

6

Cluster A

1.2

346303

Inleiding tot Programmeren

6

1.2

320080

Decision Tools

6

1.2

300TIK

Bachelor Thesis Information Management

12

34

INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012-2013

International Management (Integrated) HBO-Premaster 3AS22 (English)
Studenten met een afgeronde bacheloropleiding IBMS of HBO-BE kunnen worden toegelaten tot dit programma, afhankelijk van de specifieke invulling van
hun HBO opleiding. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans Hogescholen kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde
programmavariant.
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

1.1

323061

Finance for premasters

6

1.1

30J204

Mathematics 2 for IBA

6

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.2

328022

Marketing Research

6

Cluster A

1.2

325014

Risk Management

6

Cluster A

1.2

30J206

Accounting 2 for IBA

6

1.2

30J207

Strategic Management for IBA

6

1.2

30J202

Decision Making in Marketing

6

1.2

30J210

Business Research for IBA

6

Cluster A

Bijzonderheden

Kies voor 6 ECTS aan vakken uit cluster A

Cluster B

Kies voor 12 ECTS aan vakken uit cluster B

1.2

300TAC

Bachelor Thesis Accounting

12

Cluster B

1.2

300TFI

Bachelor Thesis Financiering

12

Cluster B

1.2

300TMA

Bachelor Thesis Marketing

12

Cluster B

1.2

300TOR

Bachelor Thesis Organisation & Strategy

12

Cluster B
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MARKETING MANAGEMENT 2012-2013

Marketing Management (Geïntegreerd) HBO-Premaster 3AS23 (Nederlands)
Studenten met een afgeronde HBO-BE of HBO-CE opleiding kunnen worden toegelaten tot dit programma. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans
Hogescholen en Hogeschool Utrecht in Utrecht kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde programmavariant.
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

328027

Academische vaardigheden Marketing

6

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

328245

Services Marketing

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

1.2

328022

Marketing Research

6

1.2

328029

Marketing 2: Consumentengedrag

6

1.2

300012

Methoden van bedrijfseconomisch onderzoek

6

1.2

300TMA

Bachelor Thesis Marketing

12

Bijzonderheden

Vrijstelling voor HBO-CE afgestudeerden

MARKETING RESEARCH 2012-2013

Marketing Research (Geïntegreerd) HBO Premaster 3AS24 (Nederlands)
Studenten met een afgeronde HBO-BE of HBO-CE opleiding kunnen worden toegelaten tot dit programma. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans
Hogescholen en Hogeschool Utrecht in Utrecht kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde programmavariant.
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

328027

Academische vaardigheden Marketing

6

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

350893

Wiskunde 2

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

1.2

328022

Marketing Research

6

1.2

328029

Marketing 2: Consumentengedrag

6

1.2

300012

Methoden van bedrijfseconomisch onderzoek

6

1.2

300TMA

Bachelor Thesis Marketing

12

Bijzonderheden

Vrijstelling voor HBO-CE afgestudeerden
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STRATEGIC MANAGEMENT 2012-2013

Strategic Management (Geïntegreerd) HBO-Premaster 3AS25 (Nederlands)
Studenten met een afgeronde HBO-BE of HBO-CE opleiding kunnen worden toegelaten tot dit programma. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans
Hogescholen kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde programmavariant
Semester

code

Vak

ECTS

1.1

325025

Academische

1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

325074

Organisatie voor Premasters

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

1.1

323061

Finance for premasters

6

1.2

325015

Industrial Organisation (Externe Organisatie)

6

1.2

328029

Marketing 2: Consumentengedrag

6

1.2

300012

Methoden van bedrijfseconomisch onderzoek

6

1.2

300TOR

Bachelor Thesis Organisation & Strategy

12

vaardigheden

Organisatie

en

Bijzonderheden

6

Strategie

Vrijstelling voor HBO-CE afgestudeerden
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2012-2013

Supply Chain Management SCM-(Geïntegreerd) HBO Premaster 3AS26 (Nederlands)
Studenten met een afgeronde HBO-BE opleiding kunnen worden toegelaten tot dit programma. Geselecteerde studenten van Fontys en Avans Hogescholen
kunnen tijdens hun HBO opleiding deelnemen aan de geïntegreerde programmavariant
Semester

code

Vak

1.1

325025

Academische

ECTS
vaardigheden

Organisatie

en

Bijzonderheden

6

Strategie
1.1

360036

Bedrijfsethiek

6

1.1

325074

Organisatie voor Premasters

6

1.1

350931

Statistiek voor Premasters

6

1.1

30B210

Supply Chain Management

6

1.2

328029

Marketing 2: Consumentengedrag

6

1.2

300012

Methoden van bedrijfseconomisch onderzoek

6

1.2

300TOR

Bachelor Thesis Organisation & Strategy

12

38

