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Paragraaf 1  Toelatingseisen en -procedures

Artikel 1  Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op studenten die zich ten behoeve van collegejaar 2022-2023 inschrijven voor een
pre-master, een geheel óf gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master, het schakelprogramma Recht en Management
of de minor Recht en Economie van de Faculteit der Managementwetenschappen.

Artikel 2  Toelatingseisen pre-master voor wo-instromers

Studenten die een wo-bachelor of -master succesvol hebben afgerond, worden toegelaten tot een van de facultaire
pre-masterprogramma's voor wo-instromers.

Artikel 3  Toelatingseisen pre-master voor hbo-instromers

Studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding worden toegelaten tot een1.
van de facultaire pre-masterprogramma’s voor hbo-instromers wanneer zij voor de vakken van de laatste 120
EC zoals vastgelegd in het examenprogramma van de hbo-opleiding een ongewogen gemiddelde van
minimaal 7,5 behaald hebben.
Studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding die voor de vakken van de2.
laatste 120 EC zoals vastgelegd in het examenprogramma van de hbo-opleiding een ongewogen gemiddelde
van tussen 7,0 en 7,5 hebben behaald, dienen om te worden toegelaten tot een van de facultaire pre-
masterprogramma’s voor hbo-instromers een motivatiebrief te verzenden aan de examencommissie. Op
basis van de cijferlijst en de motivatiebrief beslist de examencommissie of zij worden toegelaten.
In afwijking van lid 2 en 3 worden tot de pre-master Business Administration tevens studenten met een3.
diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding toegelaten wanneer ze een GMAT score van 600
of meer hebben behaald.
De examencommissie van de opleiding die de pre-master aanbiedt bepaalt welke hbo-opleidingen relevant4.
zijn.

Artikel 4  Toelatingseisen gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master

Voor toelating tot de gedeeltelijk vooruitgeschoven hbo-pre-master gelden de volgende voorwaarden:1.
de student heeft in de relevante hbo-opleiding minimaal 150 EC of het equivalent daarvan behaald meta.
minstens een ongewogen gemiddelde van 7,5 over alle tot dan toe behaalde cijfers, of
de student heeft in de relevante hbo-opleiding minimaal 150 EC of het equivalent daarvan behaald metb.
een ongewogen gemiddelde van tussen 7,0 en 7,5 over alle tot dan toe behaalde cijfers en stuurt een
motivatiebrief, op basis waarvan de examencommissie van de betrokken opleiding beslist of deze
student wordt toegelaten.

De examencommissie van de opleiding die de vooruitgeschoven pre-master aanbiedt bepaalt welke hbo-2.
opleidingen relevant zijn.
In aanvulling op lid 1 dienen studenten die toegelaten willen worden tot een vooruitgeschoven pre-master3.
tevens in het bezit te zijn van:

een toestemmingsverklaring van de (instituuts)directie van de hbo-opleiding;a.
een toestemmingsverklaring van de examencommissie van de hbo-opleiding.b.

Na het behalen van het hbo-diploma is een op basis van lid 1 tot en met 3 toegelaten student rechtstreeks4.
toelaatbaar tot het resterende gedeelte van de pre-master voor hbo-instromers.
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Artikel 5  Toelatingseisen volledig vooruitgeschoven pre-master

De voorwaarden voor toelating tot een geheel vooruitgeschoven hbo-pre-master worden per opleiding vastgelegd in
het opleidingsspecifieke deel van de pre-master regeling.

Artikel 6  Toelatingseisen Engelstalige pre-master

De examencommissie van de opleiding kan studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of1.
hbo-opleiding toegang verlenen tot een Engelstalige pre-master.
Studenten met een relevant diploma die willen instromen in een Engelstalige pre-master kunnen door de2.
examencommissie gevraagd worden om aanvullende certificaten te overleggen.

Artikel 7  Toelatingseisen Engelse taal

Studenten die deelnemen aan een pre-master waarvan de onderwijstaal het Engels is dienen over voldoende1.
beheersing van de Engelse taal te beschikken. Aan deze eis is voldaan als de student voldoet aan één van
de volgende voorwaarden: de student

in het bezit van een Nederlands vwo-diploma;a.
in het bezit  van een diploma van een volledig Engelstalig propedeuseprogramma behaald in hetb.
Nederlands hoger beroepsonderwijs;
in het bezit van een bachelordiploma behaald in het Nederlands hoger beroepsonderwijs;c.
in het bezit van een International Baccalaureate diploma;d.
in het bezit  van een European Baccalaureate diploma waarbij  op zijn minst de onderwijseenheide.
English Language 1 of 2 is behaald;
in het bezit van een diploma dat voorkomt op de Diplomalijst van VSNU/Nuffic en daarbij mede isf.
geëxamineerd in het vak Engels;
in het bezit van een diploma van voortgezet onderwijs dat equivalent aan of hoger dan Nederlandsg.
vwo- niveau behaald aan een onderwijsinstelling gevestigd in een van de lidstaten van de EU/EER,
Australië, Canada (met uitzondering van Quebec (provincie)), Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk
of de Verenigde Staten, waarvan de voertaal het Engels was.

Studenten die niet voldoen aan de in lid 1 genoemde voorwaarden dienen één van de volgende certificaten te2.
overleggen:

een TOEFL (iBT) certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 80, met deelscoresa.
van niet minder dan 20;
een IELTS Academisch certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 6,0, metb.
deelscores van niet minder dan 6,0;
een Cambridge C1 Advanced te hebben behaald met een score van minimaal C;c.
een Cambridge C2 Proficiency te hebben behaald met een score van minimaal C.d.

Andere dan de in lid 2 genoemde certificaten worden niet geaccepteerd.3.
Certificaten mogen niet ouder zijn dan twee jaar.4.

Artikel 8  Tijdstip van toelating

Uiterlijk op 31 augustus wordt vastgesteld of een student op de door het bestuur van de Radboud Universiteit1.
bepaalde  begindatum  van  het  collegejaar  voldoet  aan  de  eisen  betreffende  toelating  tot  een  pre-
masterprogramma. Studenten die hier op dat tijdstip niet aan hebben voldaan, worden in het desbetreffende
collegejaar niet tot het desbetreffende pre-masterprogramma toegelaten.
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In afwijking van lid 1 kan de examencommissie op grond van bijzondere omstandigheden op een later tijdstip2.
vaststellen of studenten uiterlijk op 31 augustus hadden voldaan aan de eisen betreffende toelating tot een
pre-masterprogramma.

Deze studenten worden voorwaardelijk toegelaten tot het onderwijs van het pre-master programma;a.
Deze studenten mogen niet deelnemen aan tentamens totdat definitief is vastgesteld dat studentenb.
uiterlijk 31 augustus hadden voldaan aan de toelatingseisen.
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