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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdzeventiende vergadering van de Universiteitsraad op 
maandag 17 augustus 2020 van 15:00 tot 16.40 uur via Microsoft Teams. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Opening en mededelingen 
 
02. (15:01) Verslag vorige vergadering 

Aan de orde is het verslag van de 216de UR-vergadering d.d. 29 juni 2020 (UR/20/19859). 
 
03. (15:15) Herziening richtlijn promotietrajecten    advies 

In het UR SharePoint staat een herziening van de Richtlijn Promotietrajecten Universiteit 
Leiden met bijbehorende adviesaanvraag (UR/20/19860). Dit agendapunt zal worden 
voorbereid door de commissie Onderwijs & Onderzoek. 
 

04. (15:30) Voortgang doorontwikkeling kwaliteitszorg   bespreking 
In het UR SharePoint staat de Tussenrapportage doorontwikkeling kwaliteitszorg met 
aanbiedingsmemo en bijlage (UR/20/19861). Dit agendapunt zal worden voorbereid door 
de commissie Onderwijs en Onderzoek. 
 

05. (15:45)  Werkplan D&I      bespreking  
 In het UR SharePoint staat het Werkplan diversiteit, gelijke kansen en inclusie 2020-2021 

(UR/20/19863). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Personeel, 
Studentenzaken en Internationalisering. 

 
06. (16:00) Leids Protocol Onderzoeksvisitaties 2021-2027   bespreking 

In het UR SharePoint staat het Leids Protocol Onderzoeksvisitaties 2021-2027 
(UR/20/19864). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Onderwijs en 
Onderzoek.  

 
07. (16:15) Universiteit in tijden van Corona    bespreking  

In het UR SharePoint staan de memo Vertraging onderzoek door corona, verlenging 
contracten, een aanbiedingsmemo en bijlage (UR/20/19865). Dit agendapunt zal worden 
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voorbereid door de commissies Personeel, Studentenzaken en Internationalisering en 
Financiën & Huisvesting.  

 
08. (16:30) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 9 t/m 30 juni 2020 (UR/20/19867); 
- Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken met aanbiedingsmemo (UR/20/19870) 
Vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken dienen uiterlijk donderdag  
6 augustus 2020 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
09. (16:35) Rondvragen 

Rondvragen dienen 6 augustus 2020 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te 
zijn. 

 
10. (16:40) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


