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Paragraaf 1  Toelatingseisen en -procedures

Artikel 1  Reikwijdte van de regeling

Deze regeling is van toepassing op studenten die zich ten behoeve van collegejaar 2022-2023 inschrijven voor
de opleiding Bestuurskunde (master). 

Artikel 2  Vooropleidingseisen

Studenten die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de RU met goed gevolg1.
hebben afgelegd worden tot deze opleiding toegelaten.
Studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding hebben eveneens2.
toegang tot deze opleiding.
Studenten met een wo-bachelor- of wo-masterdiploma van de opleiding van eerste inschrijving die het3.
programma van de betreffende pre-master voor wo-instromers of een schakelprogramma met goed gevolg
hebben afgerond.
Studenten die de pre-master Bestuurskunde aan de RU met goed gevolg geheel hebben afgerond worden tot4.
deze opleiding toegelaten, mits zij ook voldoen aan de andere vereisten zoals aangegeven in de premaster
regeling.   

Artikel 3  Specifieke vooropleidingseisen bachelor Politicologie RU

Studenten die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Politicologie aan de RU met goed gevolg1.
hebben afgelegd worden tot deze opleiding toegelaten.
Studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding hebben eveneens2.
toegang tot deze opleiding.

Artikel 4  Toelatingseisen Nederlandse taal

Studenten die geen diploma hebben behaald van een Nederlandstalige opleiding van het vwo of hoger onderwijs
dienen om voor een specialisatie van een opleiding waarvan de onderwijstaal het Nederlands is te kunnen worden
ingeschreven het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II te behalen, of een diploma of certificaat
dat volgens het Studentenstatuut van de RU daaraan gelijkwaardig is, dan wel op andere wijze aan te tonen dat zij
het Nederlands op vwo-niveau beheersen.

Artikel 5  Toelatingseisen Engelse taal

Studenten die deelnemen aan een specialisatie van een opleiding waarvan de onderwijstaal het Engels is1.
dienen over voldoende beheersing van de Engelse taal te beschikken. Aan deze eis is voldaan als de student
voldoet aan één van de volgende voorwaarden: de student

heeft met goed gevolg een driejarige bacheloropleiding afgerond aan een Nederlandse universiteit, ofa.
heeft met goed gevolg een master- of bacheloropleiding afgerond aan een Nederlandse hbo-instellingb.
en een pre-master voor hbo-instromers afgerond, of
heeft met goed gevolg een bachelorprogramma afgerond dat geheel in het Engels werd aangebodenc.
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.
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Studenten die niet voldoen aan één van de bovenstaande voorwaarden dienen:2.
een TOEFL (iBT) certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 90, met deelscoresa.
van niet minder dan 22, of
een IELTS Academisch certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 6,5, metb.
deelscores van niet minder dan 6,0 en een deelscore voor schrijven van niet minder dan 6,5, of
een Cambridge C1 Advanced te hebben behaald met een score van minimaal C, ofc.
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 6  Bewijs van toelating

Voor het bewijs van toelating aan het begin van een collegejaar komt in aanmerking degene die:1.
Voldoet aan toelatingseisen zoals geformuleerd in deze regeling;a.
Anderszins naar het oordeel van de examencommissie blijk heeft gegeven van geschiktheid voor hetb.
volgen van de opleiding, en het bewijs heeft geleverd van voldoende beheersing van de onderwijstaal
van de masteropleiding of masterspecialisatie.

Artikel 7  Tijdstip van toelating

In september wordt vastgesteld of een student op de door het bestuur van de instelling bepaalde begindatum1.
van het collegejaar heeft voldaan aan de eisen betreffende toelating tot de masteropleiding. Studenten die
hier op dat tijdstip niet aan hebben voldaan, kunnen in het desbetreffende collegejaar geen tentamens van
cursussen uit het masterprogramma afleggen. 
In afwijking van lid 1 kan de examencommissie op grond van bijzondere omstandigheden op een later tijdstip2.
vaststellen of studenten uiterlijk op 31 augustus voldeden aan de eisen betreffende toelating. 

Deze studenten worden voorwaardelijk toegelaten tot het onderwijs;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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