Nadere mandaatregeling aan de leden van het Faculteitsbestuur
van de Faculteit der Geesteswetenschappen

NADERE MANDAATREGELING AAN DE LEDEN VAN HET
FACULTEITSBESTUUR VAN DE FACULTEIT DER
GEESTESWETENSCHAPPEN
Artikel 1. Algemeen
1. Met deze mandaatregeling beoogt het Faculteitsbestuur de bevoegdheden die het
College van Bestuur ingevolge de door haar vastgestelde Mandaatregeling heeft
gemandateerd aan het Faculteitsbestuur, door te mandateren aan de afzonderlijke
leden van het Faculteitsbestuur.
2. Leden van het Faculteitsbestuur houden een overzicht bij van de gemandateerde
besluiten die zij hebben genomen.
3. Een overzicht van de genomen gemandateerde besluiten wordt periodiek in het
Faculteitsbestuur geagendeerd.
Artikel 2. Mandatering decaan
De decaan is bevoegd gemandateerd te besluiten over:
1. Voordrachten voor wetenschappelijke prijzen en voordrachten. Voor De Jonge
Akademie KNAW geldt dit alleen indien er maximaal twee voordrachten bij de
decaan zijn gedaan.
2. Samenstelling van onderzoek visitatiecommissies.
3. Bij het instellen van een leerstoel en benoeming gewoon hoogleraar:
a. De in te stellen wenselijkheidscommissie;
b. De vaststelling van het wenselijkheidsrapport;
c. De in te stellen benoemingsadviescommissie;
d. De vaststelling van het benoemingsrapport.
4. Bij het instellen van een leerstoel en benoeming bijzonder hoogleraar:
a. De in te stellen wenselijkheidscommissie/ benoemingsadviescommissie;
b. De vaststelling van het wenselijkheidsrapport;
c. De in te stellen evaluatiecommissie.
5. De benoeming en het verlenen van ontslag voor de leden van:
a. Vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening;
b. Facultaire commissie Tweede Geldstroom.
Artikel 3. Mandatering vice-decaan
De vice-decaan is bevoegd gemandateerd te besluiten over:
1. De benoeming en het verlenen van ontslag voor de leden van:
a. Opleidingsbesturen;
b. Opleidingscommissies;
c. Toelatingscommissies;
d. Examencommissies;
e. BKO-commissie;
f. Vaste commissie voor het onderwijs.
2. De opleidingsspecifieke delen van de Onderwijs- en Examenregeling van
bacheloropleidingen, masteropleidingen en research master opleidingen.
3. Samenstelling van onderwijs visitatiecommissies.
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Artikel 4. Mandatering portefeuillehouder bedrijfsvoering
De portefeuillehouder bedrijfsvoering is bevoegd gemandateerd te besluiten over:
1. Vaste aanstellingen, in gevallen waarin:
a. Er sprake is van omzetting van een tijdelijk naar een vast contract, en
b. De betreffende functionaris maximaal in schaal 10 wordt ingeschaald, en
c. De functionaris volgens zijn ROG-verslag over het afgelopen jaar tenminste
met een drie functioneert op alle onderdelen, en
d. De vaste aanstelling binnen regelgeving en begroting past.
2. In samenspraak met de assessor (studentlid): subsidieverzoeken aangaande het
assessorbudget tot €1000,00.
3. In samenspraak met de assessor (studentlid): het geven van toestemming voor het
schenken van alcohol tijdens bijeenkomsten van studieverenigingen.
4. In afwijking van lid 1 het aanstellen en bevorderen van personeel bij het instituut
NIMAR.
Artikel 5. Mandatering assessor (studentlid)
De assessor (studentlid) is bevoegd gemandateerd te besluiten over:
1. In samenspraak met de portefeuillehouder bedrijfsvoering: subsidieverzoeken
aangaande het assessorbudget tot €1000,00.
2. In samenspraak met de portefeuillehouder bedrijfsvoering: het geven van
toestemming voor het schenken van alcohol tijdens bijeenkomsten van
studieverenigingen.
Vastgesteld door het Faculteitsbestuur
in zijn vergadering van 14 juni 2016
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