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Geacht College,

Bij dezen ontvangt u de instemming van de Universiteitsraad inzake het Leids Universitair
Register Opleidingen 2018-2019. Graag brengt de Raad daarbij de onderstaande
aandachtspunten naar voren.
De groei van nieuwe opleidingen als Security Studies en de effecten op de beschikbare
ruimte, met name in Den Haag, blijft een belangrijk zorgpunt voor de Raad. Hij is daarom te
spreken over de toezeggingvan het College om hem regelmatig inzicht te geven in de stand
der vooraanmeldingen.

Politicologie start per september met de nieuwe bachelorspecialisatie International Relations
and Organisations (IRO). Deze opleiding blijkt nu al zeer populair. In het LRO staat het plan
om in 2018 bij Politicologie te starten met de bachelor Politics, Philosophy and Economics
(PPE). De Raad vraagt zich af hoe verstandig het is zo kort na IRO weer een nieuwe
afstudeerrichting voor te bereiden. De Raad wijst het College op de werkdruk die dit met
zich meebrengt voor het betreffende personeel. Naar zijn mening is het raadzaam om de
realisatie van deze nieuwe afstudeerrichting uit te stellen. De Raad heeft begrepen van het
College dat uitstel van de nieuwe afstudeerrichting PPE mogelijk blijft ondanks vermelding
in het voorliggende LRO. Mocht het College toch besluiten om de opleiding PPE in 2018 te
starten, dan wil de raad daar te zijner tijd graag nogmaals over in gesprek.
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Namen van aßtudeerrichtingen lijken relatief eenvoudig te wijzigen, terwijl dit wel grote
invloed heeft op eerdere marketing-inspanningen, zoals de online vindbaarheid. Volgens de
Raad is terughoudendheid op dit vlak op zijn plaats.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter
Bijlage: Instemmingsbesluit UR-162 d.d. 23 mei 2017

