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Op 23 augustus 2021 heeft het Faculteitsbestuur de Faculteitsraad een concept voor 

het nieuwe Reglement van de Faculteit der Archeologie ter goedkeuring voorgelegd 

(Cf. artikel 41, lid a van het Reglement van de Faculteit der Archeologie van de 

Universiteit Leiden). Het voorgelegde concept bevatte wijzigingen die in de afgelopen 

twee jaar in nauw overleg met de FR tot stand zijn gekomen (zie overlegvergaderingen 

van mei 2020, februari 2021, juni 2021 en augustus 2021), alsmede enkele nieuwe 

voorstellen tot wijziging vanuit de Diversiteitscommissie. 

 

De door de Diversiteitscommissie voorgestelde wijzigingen waren niet eerder met het 

Faculteitsbestuur besproken. De FR constateerde tijdens een voorvergadering op 26 

juli geen inhoudelijke bezwaren te hebben tegen de voorgestelde wijzigingen. Wel 

verzoekt de Faculteitsraad het Faculteitsbestuur het woord ‘hen’ (was eerst ‘hem’) in 

verwijzingen naar het Faculteitsbestuur in artikel 40 (oude nummering artikel 43) om 

te zetten naar ‘het faculteitsbestuur’, gelijk aan de handelswijze elders in hetzelfde 

concept.  

 

Op 5 juli 2021 is het concept Reglement aan de Faculteitsraad voorgelegd in een 

digitale stemming. De voorgelegde moties waren a) het goedkeuren van het concept 

onder voorbehoud van de bovengenoemde wijziging, b) het verwerpen van het 

concept, en tot slot c) het onthouden van stemming. Tijdens de daaropvolgende 

stemming is motie a unaniem aangenomen door de FR.  

 

Daarmee is de nieuwe versie van het Reglement van de Faculteit der Archeologie van de 

Universiteit Leiden aangenomen. Tot slot adviseert de Faculteitsraad het 

Faculteitsbestuur met klem een verklarende lijst van afkortingen en een Engelstalige 

vertaling bij de nieuwe reglementen te publiceren, teneinde alle medewerkers en 

studenten te faciliteren in hun begrip van de reglementaire kaders van de Faculteit der 

Archeologie.  
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Getekend, 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. T.C.A. de Haas 

Voorzitter van de Faculteitsraad 
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English summary 

The Faculty Board has submitted a concept for the Faculty Regulations to the Faculty 

Council for approval. The Faculty Council has unanimously accepted a motion to 

approve of said concept pending a minor revision. The Faculty Council advises the 

Faculty Board to publish an explanatory list of abbreviations and an English 

translation to the new Regulations, so as to facilitate all staff and students in their 

consultation of said document. 


