
Universiteit
Leiden Universiteitraad

Rapenburg 7o

Postbus 95oo

23oo RA Leiden

College van Bestuur

Rapenburg 70

Leiden

Nummer

Uw bríef vøn

Onderwerp

uRlL8l22s98

2018118283 d.d.23 april 2018

Leids Universitair Register Opleidingen

2019 -2020 en minoraanbod 2018-2019

Datum 23 mei20l8
Doorkiesnr. 3138 I 3125

Contactpersoon Krol / Weeda

Geacht College,

De Raad heeft kennisgenomen van het Leids Universitair Register Opleidingen 2019-2020
(LRO) en het minorenaanbod 2018-20i9.

De Raad is zich terdege bewust van de kaders van ztjn instemmingsbevoegdheid voor wat
betreft het LRO. Desalniettemin staat het de Raad vrij om naar aanleiding van dit document
zijn standpunten kenbaar te maken. Graag memoreert de Raad het volgende.

Zoals ook aangegeven in de Overlegvergaderin g van 22 mei 2018 vindt de Raad het
belangrijk om te benadrukken dat de beschreven voertaal van de opleidingen in het LRO

niet mogen afwijken van de praktijk, zoals het geval lijkt te zijn bij de bacheloropleiding
Engelse taal en Cultuur.

In de Overlegvergaderingvan22 mei 2018 heeft de Raad naar voren gebracht dat het
College aandacht zou moeten hebben voor het vermijden van naamsovereenkomsten tussen

de verschillende opleidingen. In voornoemde vergadering werden als concrete voorbeelden

genoemd de master European Politics and Society van Geesteswetenschappen, die overlapt
met Politieke Wetenschap, en de afstudeerrichting Public Affairs van de opleiding
Management Public Sector, die erg lijkt op de niet-bekostigde master Public Affairs.



Universiteit
Leid.en Universiteitraad

Blad212 De Raad stemt in met het Leids Universitair Register Opleidingen 2019-2020. Over het
minoraanbodz0IS-z}Ig heeft de Raad geen opmerhngen.

Hoogachtend,

namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol

Voorzitter

Bijlage: Instemmingsbesluit UR-172 d.d. 23 mei 2018
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UR.INSTEMMINGSBESLUIT Nr. 172

De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 14 en dinsdag 22 mei 2018;

kennis genomen hebbende van
- de brief van het College van Bestuur d.d. 23 april 2018, nr. 2018/18283 (UR/18/18287) met

daarbij het concept-register en daarin toelichting op de voorgestelde wijzigingen;

gelet op artikel 9.11 en 9.33 lid 1 sub d van de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk
onderzoek (WHW);

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van L4 en 22 mei 2018;

BESLUIT:

in te stemmen met het Leids universitair Register van Opleidingen 2019 - 2020 en de aanpassingen
van het ondenruijsaanbod voor het academisch jaar 2018-2019, zoals gevoegd bij de brief van het
College van Bestuur d.d.23 april 2018, nr.20t8/t8283 (UR/18/18287).

Leiden, 23 mei 2018
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