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Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
• de universiteit: de Radboud Universiteit Nijmegen;
• betrokken faculteit: de faculteit waartoe het wetenschapsgebied behoort waarop een 

proefschrift betrekking heeft;
• promotor: de als zodanig krachtens artikel 6 van dit reglement benoemde hoogleraar of

hoogleraren;
• gepromoveerd deskundige: een gepromoveerde Nederlandse of buitenlandse deskundige, niet

zijnde hoogleraar, die in Nederland bevoegd is de titel van doctor te voeren;
• copromotor: de als zodanig krachtens artikel 7 van dit reglement aangewezen gepromoveerd

deskundige(n); 
• promovendus: degene die de doctorsgraad wenst te verwerven en in verband daarmee verzoekt

om aanwijzing van een promotor en toelating tot de promotie;
• proefschrift: een wetenschappelijke verhandeling in de vorm van een boek of van een 

verzameling artikelen als bedoeld in artikel 15 van dit reglement;
• promotie: de openbare verdediging van het proefschrift en de toekenning van het doctoraat;
• plaatsvervangend rector magnificus: de hoogleraar, bij voorkeur decaan, vice-decaan of 

oud-decaan, die tijdens de promotie de rector magnificus als voorzitter van de 
promotiecommissie vervangt;

• voorzitter van het College van Decanen: de rector magnificus van de Radboud Universiteit
Nijmegen;

• secretaris van het College van Decanen: de pedel van de Radboud Universiteit Nijmegen.
• wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2
1. Het doctoraat wordt verkregen op grond van de promotie.
2. De toekenning van het doctoraat geschiedt door het College van Decanen.
3. Tot de promotie heeft toegang degene die:

a. in het bezit is van een getuigschrift dat op grond van de wet toegang geeft tot de promotie 
b. als proeve van bekwaamheid tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap een 

proefschrift heeft geschreven, en
c. heeft voldaan aan de overige, bij dit reglement gestelde eisen.

4. In bijzondere gevallen kan het College van Decanen personen toegang tot de promotie 
verlenen die voldoen aan het bepaalde in het derde lid onder b en c, maar niet voldoen aan
dat lid onder a. Het verzoek daartoe wordt, tezamen met een aanbeveling van een hoogleraar
van de universiteit, ingediend bij de voorzitter van het College van Decanen.

Artikel 3
Dit reglement is eveneens van toepassing op de promotie op het wetenschapsgebied van de
theologie, voor zover daarvan niet wordt afgeweken bij de Bijzondere Regelen, bedoeld in artikel
3.2.3 van de statuten van de Stichting Katholieke Universiteit.

Artikel 4
Het College van Decanen stelt het promotiereglement en de richtijnen voor de promotie vast.

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen
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Artikel 5
Degene die aan de Radboud Universiteit Nijmegen wenst te promoveren vergewist zich ervan dat
zijn/haar vooropleiding (artikel 2, derde lid, onder a dan wel het vierde lid) geen belemmering
vormt bij de beoordeling van het verzoek om tot de promotie te worden toegelaten.
Hij/Zij verzoekt de hoogler(a)ar(en), onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek is
verricht, als promotor op te treden.

Hoofdstuk 2  De promovendus
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Artikel 6
1. De onder artikel 5 bedoelde hoogleraar laat binnen één maand schriftelijk aan de promoven-

dus weten of hij/zij het verzoek om als promotor op te treden inwilligt.
2. Ingeval van een positieve beslissing verzoekt de hoogleraar de decaan van zijn faculteit

hem/haar tot promotor te benoemen. De decaan meldt de benoeming van de promotor(es)
aan de secretaris van het College van Decanen.

3. Benoembaar als promotor zijn degenen die ten tijde van de instelling van de manuscriptcom-
missie hoogleraar zijn van een Nederlandse universiteit en/of van een buitenlandse instelling
van wetenschappelijk onderwijs. Benoembaar zijn tevens emeriti met het ius promovendi. 
Zij bezitten dit recht nog gedurende vijf jaren na de datum van eervol ontslag. 
Het ius promovendi van hoogleraren met een bijzondere leeropdracht, gasthoogleraren en
hoogleraren op een wisselleerstoel eindigt bij afloop van de benoeming tot hoogleraar. Het
ius promovendi dient men te bezitten tot en met de feitelijke promotie. Is dit niet het geval
dan is op verzoek van de decaan voor het specifieke geval toekenning van het ius promovendi
door de rector magnificus vereist.

4. Voor een promotie kunnen niet meer dan twee promotores worden benoemd. 
Bij uitzondering kan de decaan, na toestemming van de rector magnificus, 
één extra promotor benoemen.

5. Bij voorkeur is de promotor als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden.
Als twee of meer promotores worden benoemd, is ten minste één van hen als hoogleraar aan
de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden.

6. Bij een promotie die tot stand is gekomen onder leiding van een hoogleraar met een 
bijzondere leeropdracht, een gasthoogleraar of een hoogleraar op een wisselleerstoel, treedt
deze hoogleraar op als eerste promotor. De houder van de leerstoel waaraan deze hoogleraar 
verbonden is treedt op als tweede promotor.

7. Voor een benoeming tot eerste promotor van een hoogleraar met een bijzondere leeropdracht, 
gasthoogleraar en hoogleraren op een wisselleerstoel, niet verbonden aan 
de Radboud Universiteit, is vooraf de toestemming van de rector magnificus vereist. 

Hoofdstuk 3  De promotor
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Artikel 7
1. De promotor kan de decaan verzoeken een copromotor te benoemen.
2. Benoembaar tot copromotor is een gepromoveerd deskundige die bij de voorbereiding van een

proefschrift is betrokken.
3. Een copromotor die in de periode vanaf de benoeming tot copromotor tot en met de feitelijke

promotie (de toekenning van de doctorstitel) wordt benoemd tot hoogleraar blijft als copromo-
tor fungeren.

4. Voor een promotie kunnen niet meer dan twee copromotores worden benoemd. Bij uitzonde-
ring kan de decaan, na toestemming van de rector magnificus, één extra co-promotor benoe-
men. 

5. De decaan meldt de benoeming van copromotor(es) aan de secretaris van het College van
Decanen. 

Hoofdstuk 4  De copromotor
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Artikel 8
De beoogd promotor meldt schriftelijk aan de decaan van de betrokken faculteit dat hij/zij van
oordeel is dat de voorgelegde tekst voldoet aan de eisen voor de verlening van het doctoraat en
verzoekt gelijktijdig tot instelling van een manuscriptcommissie.

Artikel 9
De decaan benoemt na ontvangst van dit bericht de beoogd promotor en beoogd copromotor tot
(co-)promotor en stelt na overleg met de promotor de manuscriptcommissie in.

Artikel 10
De manuscriptcommissie bestaat uit een oneven aantal - maar ten minste drie - leden, van wie
in de regel één lid niet verbonden is aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eén van de leden
treedt op als voorzitter; de voorzitter is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Als leden van de manuscriptcommissie kunnen worden aangewezen hoogleraren en gepromo-
veerd deskundigen; in de regel is de meerderheid van de leden van de manuscriptcommissie
hoogleraar. De promotor en de copromotor kunnen geen deel uitmaken van de manuscriptcom-
missie.

Artikel 11
De promotor zendt een exemplaar van het manuscript van het proefschrift naar de leden van de
manuscriptcommissie.

Artikel 12
1. De manuscriptcommissie beoordeelt of het voorgelegde manuscript voldoet aan de eisen voor

de verlening van het doctoraat.
2. De voorzitter van de manuscriptcommissie brengt binnen vijf weken na ontvangst van het

manuscript schriftelijk het oordeel van de commissie ter kennis van de decaan van de facul-
teit en de promotor.

3. De commissie stelt haar oordeel bij meerderheid van stemmen vast en beperkt zich tot een
positief dan wel tot een beargumenteerd negatief oordeel.

Artikel 13
1. Indien de manuscriptcommissie een positief oordeel uitbrengt aan de promotor, stelt deze de

promovendus hiervan schriftelijk op de hoogte. De promovendus voegt deze verklaring bij het
verzoek om toegelaten te worden tot de promotie.

2. Indien het oordeel van de manuscriptcommissie niet overeenstemt met dat van de promotor,
leggen zij gezamenlijk het geschil voor aan de decaan. Is deze laatste de promotor of lid van
de manuscriptcommissie, dan wijst de rector magnificus een andere hoogleraar aan.

3. De decaan voert zodanig overleg dat het geschil tot oplossing wordt gebracht. Lukt dit niet,
dan is het vierde lid van toepassing.

4. De promotor keurt het manuscript pas goed zodra overeenstemming is bereikt met de manu-
scriptcommissie. Ingeval deze overeenstemming ook na eventuele bemiddeling door de
decaan niet wordt bereikt, beslist de rector magnificus.

Hoofdstuk 5 De manuscriptcommissie
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Artikel 14
De promovendus dient bij de secretaris van het College van Decanen een verzoek in om toegela-
ten te worden tot de promotie.
Dit verzoek vermeldt de titel van het proefschrift, het wetenschapsgebied waarop het proefschrift
betrekking heeft en de naam van de promotor en copromotor. Het verzoek gaat gepaard met een
verklaring van de promotor dat het manuscript is goedgekeurd. Daarbij wordt de schriftelijke
verklaring van de manuscriptcommissie, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van dit reglement,
overgelegd.
De secretaris van het College van Decanen gaat na of aan alle vereisten is voldaan. Indien aan
alle eisen is voldaan worden in overleg met de promovendus datum en tijdstip van de promotie
vastgesteld hetgeen schriftelijk wordt bevestigd door de secretaris.
De secretaris van het College van Decanen dient bij de decaan een schriftelijk verzoek in tot
instelling van een promotiecommissie ten behoeve van de voorgenomen promotie.

Hoofdstuk 6 De toelating tot de promotie



13

Artikel 15
Het proefschrift kan zijn:
a. een wetenschappelijke verhandeling in de vorm van een boek. Bij uitzondering kan deze ver-

handeling het werk van meer dan één auteur zijn. In dat geval is sprake van een meervoudige
promotie en moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor welke inbreng, of

b. een wetenschappelijke verhandeling in de vorm van een verzameling artikelen. Deze weten-
schappelijke verhandeling gaat vergezeld van een niet eerder gepubliceerde algemene inleiding
en samenvattend overzicht. Indien de artikelen op naam van meerdere auteurs staan, moet
de zelfstandige bijdrage van de promovendus blijken.

Artikel 16
1. Het manuscript behoeft een positief oordeel volgens artikel 13, eerste lid, alvorens het voor

vermenigvuldiging wordt vrijgegeven.
2. Het proefschrift wordt gedrukt, tenzij de rector magnificus, op grond van een beargumen-

teerd verzoek, beslist dat een andere wijze van vermenigvuldiging is toegestaan.

Artikel 17
De inhoud en vormgeving van het titelblad van het proefschrift zijn conform de richtijnen met
betrekking tot de promotie.

Artikel 18
1. Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands, of in het Duits, het Engels, het Frans,

het Spaans of, met goedkeuring van de rector magnificus, in een andere taal. De titelpagina
is in het Nederlands. Tevens mag een titelpagina in het Engels of in één van de andere
bovengenoemde talen worden toegevoegd.

2. Indien het proefschrift in het Nederlands is geschreven, wordt een vertaling van de titel en
een samenvatting van de inhoud in het Engels bijgevoegd; desgewenst kan daarnaast een
samenvatting in een andere taal naar keuze worden bijgevoegd.
Indien het proefschrift niet in het Nederlands is geschreven, worden in elk geval toegevoegd
de titel en een samenvatting van de inhoud in het Nederlands en in een van de talen
genoemd in het eerste lid. 

Artikel 19
Voordat het proefschrift wordt gedrukt, dan wel op andere wijze wordt vermenigvuldigd, dient:
1. de tekst van voor- en achterzijde van de titelpagina door de secretaris van het College van

Decanen te zijn goedgekeurd. Hiertoe dient de promovendus een exemplaar van deze pagina's
ter goedkeuring te zenden aan de secretaris van het College van Decanen;

2. de drukproef van een eventuele advertentiepagina door de decaan te zijn goedgekeurd;
3. de drukproef van het overige gedeelte van het proefschrift door de promotor te zijn goed

gekeurd. Hij/Zij neemt daarbij het in de richtijnen gestelde over het proefschrift in acht;
4. de promotor de promovendus schriftelijk te berichten over de goedkeuring van de drukproef.

Hoofdstuk 7  Het proefschrift
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Artikel 20
1. In de richtijnen met betrekking tot de promotie wordt het aantal exemplaren vastgelegd dat

de promovendus aan de secretaris van het College van Decanen ter beschikking stelt.
2. De promovendus zorgt ervoor dat de secretaris van het College van Decanen ten minste vier

weken voor de datum van de promotie de beschikking heeft over het vastgelegde aantal
exemplaren van het proefschrift.

3. Ten minste drie weken voor de datum van de promotie, wordt aan die hoogleraren een exem-
plaar van het proefschrift gezonden, die daarvoor naar het oordeel van het College van
Decanen in aanmerking komen. 

4. Een exemplaar van het proefschrift ligt gedurende ten minste acht dagen voorafgaande aan
de datum van de promotie voor een ieder ter inzage bij de secretaris van het College van
Decanen.



Artikel 21
De secretaris van het College van Decanen stelt de datum en tijdstip van de promotieplechtig-
heid vast en stelt de hoogleraren van de universiteit tijdig in kennis van de voorgenomen 
promotie.

Artikel 22
De promotie vindt plaats in een openbare zitting van het College van Decanen;
voorzitter is de rector magnificus. Deze kan zich laten vervangen. De decaan is verantwoordelijk
voor de benoeming van een plaatsvervangend rector magnificus overeenkomstig het bepaalde in
artikel 1.
De voertaal tijdens de zitting is Nederlands of Engels, tenzij de rector magnificus heeft toege-
staan dat de verdediging in een andere taal wordt gevoerd. 

Artikel 23
1. De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats ten overstaan van een promotie-

commissie.
2. De secretaris van het College van Decanen vraagt, nadat de promovendus het verzoek over-

eenkomstig het bepaalde in artikel 14 heeft ingediend, de decaan van de betrokken faculteit
- uiterlijk acht weken vóór de datum van de promotie ten minste vijf hoogleraren en gepro-
moveerd deskundigen voor te dragen voor de promotiecommissie. De hoogleraren vormen de
meerderheid van de promotiecommissie. 

3. Iedere hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen en iedere hoogleraar van een andere
universiteit kan, via de secretaris van het College van Decanen, verzoeken tot lid van de pro-
motiecommissie te worden benoemd.

4. De leden van de promotiecommissie worden benoemd door het College van Decanen.
5. De promotiecommissie bestaat uit de (plaatsvervangend) rector magnificus, de promotor(es),

de copromotor(es) (indien benoemd) en ten minste vijf andere leden.
6. De secretaris van het College van Decanen stelt de leden van de promotiecommissie op de

hoogte van hun benoeming.
7. De leden van de promotiecommissie, met uitzondering van de (plaatsvervangend) rector

magnificus, promotor(es) en copromotor(es), worden geacht te opponeren.
8. Hoogleraren en gepromoveerd deskundigen die geen lid van de promotiecommissie zijn en

wensen te opponeren dienen ten minste twee weken voorafgaand aan de promotie een ver-
zoek in te dienen bij de decaan. De decaan geeft dit door aan de promotor.
De decaan kan alsdan uiterlijk twee weken vóór de zitting aan de secretaris van het College
van Decanen meedelen dat deze hoogleraren en of gepromoveerd deskundigen deelnemen
aan de oppositie. Zij maken geen deel uit van de promotiecommissie tenzij zij alsnog door
het College van Decanen tot lid worden benoemd.

9. De promotiecommissie beslist omtrent de verlening van het doctoraat. De beraadslaging van
de promotiecommissie vindt in besloten vergadering plaats na afsluiting van de verdediging.
De doctorsgraad wordt verleend bij meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk 8  De promotie
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Artikel 24
1. Indien de promotor en/of de manuscriptcommissie van oordeel is (zijn) dat een proefschrift

van - naar nationale en internationale maatstaven gemeten - excellente wetenschappelijke
kwaliteit is, kan met redenen omkleed worden voorgesteld het doctoraat cum laude toe te
kennen.

2. Een zodanig voorstel kan worden gedaan tot uiterlijk zes weken voorafgaande aan de dag van
de promotie. Het voorstel wordt door de promotor schriftelijk gericht tot de rector magnifi-
cus.

Artikel 25
Zodra een voorstel, als bedoeld in artikel 24, is binnengekomen, verzoekt de rector magnificus
de decaan van de betrokken faculteit een commissie van onderzoek (cum-laudecommissie) in te
stellen.

Artikel 26
1. De leden van de manuscriptcommissie vormen de cum-laudecommissie. Daaraan worden

twee hoogleraren afkomstig van buiten de Radboud Universiteit Nijmegen toegevoegd.
2. De voorzitter van de cum-laudecommissie is een hoogleraar van de Radboud Universiteit

Nijmegen.

Artikel 27
1. De cum-laudecommissie brengt met meerderheid van stemmen uiterlijk één week voor de

promotie aan de rector magnificus een gemotiveerd advies uit omtrent het voorstel tot 
toekenning van het doctoraat cum laude, zulks met afschrift aan de decaan van de betrokken
faculteit.

2. Indien sprake is van een positief advies, bericht de decaan dit onmiddellijk strikt vertrouwe-
lijk aan de leden van de promotiecommissie.

3. Gedurende de beraadslaging, als bedoeld in artikel 23, wordt besloten over het eventuele 
voorstel tot verlening van het predikaat cum laude. Aan de beraadslaging nemen deel: de
leden van de promotiecommissie en de leden van de cum-laudecommissie.

4. Het voorstel is aangenomen tenzij meer dan één lid tegenstemt.
5. Indien het voorstel is aangenomen wordt in het getuigschrift de vermelding “cum laude”

opgenomen.

Hoofdstuk 9  Cum-laudebepalingen
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Artikel 28
1. Het College van Decanen kan vanwege zeer uitstekende verdiensten voor de beoefening van

de wetenschap het doctoraat honoris causa verlenen. Bij hoge uitzondering kunnen maat-
schappelijke verdiensten prevaleren.

2. Het doctoraat honoris causa wordt bij gelegenheid van de viering van de Dies Natalis van de
universiteit uitgereikt. Bij hoge uitzondering kan ook tussentijds, tijdens een bijzondere 
academische zitting, het doctoraat honoris causa worden verleend.

3. De voordracht voor toekenning van het doctoraat honoris causa en de voorbereiding daarvan
zijn geheim.

4. Nadat het College van Decanen besloten heeft een voordracht in overweging te nemen, hoort
de rector magnificus het College van Bestuur over dit voornemen.

Hoofdstuk 10  Het doctoraat honoris causa
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Artikel 29
Indien voorafgaande aan of tijdens de promotie een geschil ontstaat, bemiddelt de decaan van de
betrokken faculteit. Indien de bemiddeling niet tot overeenstemming leidt, beslist het College
van Decanen.

Hoofdstuk 11  Geschillenregeling
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Artikel 30
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Decanen.

Artikel 31
Het College van Decanen kan volmacht verlenen aan de rector magnificus.

Artikel 32
Dit reglement kan worden aangehaald als Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen.

Artikel 33
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2006.

Hoofdstuk 12  Slot- en overgangsbepalingen
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Richtlijnen
met betrekking tot de promotie
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1. DE PROMOVENDUS
(artikel 5 van het Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen)

Degene die aan de Radboud Universiteit Nijmegen wenst te promoveren, dient zelf tijdig na te
gaan of zijn/haar vooropleiding voldoet aan de eisen onder artikel 2 lid 3 onder a. Bij twijfel
dient hij/zij zich schriftelijk in verbinding te stellen met de voorzitter (rector magnificus) van
het College van Decanen, Comeniuslaan 4, 6525 HP Nijmegen, onder overlegging van zijn/haar
diploma's.
Aanvragen om toelating tot de promotie op grond van artikel 2, lid 4, neemt het College van
Decanen pas in behandeling als een hoogleraar bereid is gevonden om als beoogd promotor de
begeleiding van het promotieonderzoek op zich te nemen.

2. BENOEMING PROMOTOR EN COPROMOTOR
(artikel 6 en 7 van het Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen)

• De promotor(es) en copromotor(es) worden, op eigen verzoek, gelijktijdig benoemd door de
decaan. Het verzoek dient gelijktijdig met het verzoek om instelling van de manuscriptcom-
missie te worden ingediend. De decaan stelt de secretaris van het College van Decanen op de
hoogte van deze benoeming.

• Voor een promotie kunnen niet meer dan twee promotores en twee copromotores worden
benoemd. In uitzonderlijke gevallen kunnen na toestemming van de rector magnificus op
verzoek van de decaan maximaal drie promotores en/of drie copromotores worden benoemd
tot een maximum van vijf. 

3. DE MANUSCRIPTCOMMISSIE
(artikel 10 van het Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen)

De manuscriptcommissie bestaat uit een oneven aantal - maar ten minste drie - leden. De leden
zijn in de regel in meerderheid niet afkomstig van de organisatorische eenheid waartoe de 
promotor of copromotor behoort. Eén van de leden treedt op als voorzitter. De voorzitter is
hoogleraar van de universiteit.

4. DE PROMOTIEAANVRAAG
(artikel 14 van het Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen)

• De promovendus dient in beginsel vier maanden vóór de gewenste promotiedatum, door
middel van een daartoe opgesteld formulier (bijlage 1, pagina 40), bij de secretaris van het
College van Decanen het verzoek in om te worden toegelaten tot de promotie.

• De promovendus dient het verzoek in nadat het manuscript door manuscriptcommissie en
promotor is goedgekeurd.

De promovendus moet het bedoelde formulier na volledige invulling (inclusief ondertekening
door de promotor) persoonlijk indienen bij de secretaris van het College van Decanen
(de Pedel). Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt.
In overleg met de secretaris van het College van Decanen wordt een promotiedatum vastgesteld.

I  De procedure
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5. BENOEMING PROMOTIECOMMISSIE
(artikel 23 van het Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen)

Na ontvangst van het verzoek om toelating tot de promotie, verzoekt de secretaris van het
College van Decanen de decaan van de betrokken faculteit personen voor te dragen voor de
promotiecommissie. Tevens stelt hij de hoogleraren van de universiteit in kennis van de voorge-
nomen promotie door middel van een maandelijkse agenda. Zij kunnen verzoeken tot lid van de
promotiecommissie te worden benoemd.
Eén week vóór de promotiedatum ontvangen alle betrokkenen bericht omtrent de definitieve
samenstelling van de promotiecommissie.
De promovendus verdedigt het proefschrift in een openbare zitting ten overstaan van de promo-
tiecommissie.

6. BESLISSING OVER DE TOEKENNING VAN HET DOCTORAAT

Na de verdediging van het proefschrift door de promovendus, beslist de promotiecommissie 
namens het College van Decanen over de toekenning van het doctoraat. In de regel is de goed-
keuring van promotor en manuscriptcommissie beslissend voor de vraag of het doctoraat kan
worden verleend. De promotiecommissie kan echter ondanks deze goedkeuring ingrijpen, indien
zeer ernstige bezwaren opkomen op grond waarvan de promotiecommissie van oordeel is dat het
doctoraat niet behoort te worden verleend.
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1. DE TAAL VAN HET PROEFSCHRIFT

Het proefschrift wordt geschreven in het Nederlands, of in het Engels, het Frans, het
Spaans of het Duits, of - met goedkeuring van de rector magnificus in een andere taal.
Indien het proefschrift in het Nederlands is geschreven, worden daaraan een vertaling van
de titel en een samenvatting van de inhoud in het Engels bijgevoegd; desgewenst kan daar-
naast ook een samenvatting worden bijgevoegd in een andere taal naar keuze. Indien het
proefschrift niet in het Nederlands is geschreven, worden in elk geval de titel en een
samenvatting van de inhoud in het Nederlands en ten minste in één van de hierboven
genoemde talen 
toevoegd. De titelpagina is altijd in het Nederlands, een titelpagina in één van bovenge-
noemde talen mag worden toegevoegd.

2. DE BEOORDELING VAN HET MANUSCRIPT EN EEN EVENTUEEL CUM-LAUDEVERZOEK

2.1. Bij beoordeling van het manuscript dienen de volgende punten te worden meegewogen
• Het belang van het onderwerp.
• Mate van zelfstandigheid waarmee de promovendus het in het proefschrift beschreven

onderzoek heeft uitgevoerd.
• Een heldere formulering en een duidelijke profilering van de probleemstelling.
• Het wetenschappelijk niveau van de ordening, de analyse en de verwerking 

van het materiaal.
• Het genereren van nieuwe inzichten en nieuwe opvattingen uit de analyse van het 

materiaal.
• De zuiverheid van de gevolgde methodiek bij de analyse van het materiaal.
• De aanwezigheid van een creatieve benadering van het in het proefschrift behandelde

wetenschapsgebied.
• Gebleken zelfbeperking bij het opstellen van de tekst.
• Evenwicht in de opbouw van het proefschrift en helderheid in de stijl.

2.2. Een verzoek om toekenning van het doctoraat cum laude wordt naast het onder 2.1 
gestelde beoordeeld op aspecten als een:
• excellente wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit, gemeten naarnationale en inter-

nationale maatstaven;
• aantoonbare meerwaarde voor het vakgebied in de zin van theorievorming en wezenlijk

nieuwe inzichten;
• hoge mate van zelfstandigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd;
• uitstekende schriftelijke presentatie;
• uitstekende verdediging.

3. HET DRUKKEN VAN HET PROEFSCHRIFT

3.1. Het manuscript
Het manuscript wordt vermenigvuldigd nadat het door promotor en manuscriptcommissie
is goedgekeurd. Voorts gelden de volgende richtlijnen:

II  Het proefschrift
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Titelblad (zie bijlage 2) 
Het titelblad van het proefschrift wordt als volgt ingedeeld:
a. de titel;
b. de ondertitel (eventueel);
c. een wetenschappelijke proeve op het gebied van ......;
d. de volgende tekst:
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen
op gezag van de rector magnificus, (naam................), volgens besluit van het
College van Decanen in het openbaar te verdedigen op .......... 20.., om ..... uur precies door
.............(voornamen voluit, gevolgd door de achternaam) geboren op
.............. te .........…;
aan de voet van de pagina: de naam van de uitgever en de plaats van uitgave.
Een voorbeeldtitelblad is als bijlage op pagina 43 bijgevoegd.
Bij hoge uitzondering kan op het titelblad worden vermeld dat een proefschrift tot stand is
gekomen in samenwerking met een gerenommeerd onderzoeksinstituut; in voorkomende
gevallen moet een voorstel daartoe aan de decaan worden voorgelegd.

Achterzijde titelblad
De naam van de promotor wordt vermeld op de achterzijde van het titelblad. Zijn er meer-
dere promotores benoemd, dan dient uit de volgorde van de namen van de promotores te
blijken welke hoogleraar bij de voorbereiding van het proefschrift het meest betrokken is
geweest. Indien een copromotor is benoemd dan wordt diens naam ook op de achterzijde
van het titelblad vermeld en wanneer er meerdere copromotores zijn benoemd dan dient
eveneens uit de volgorde van hun namen te blijken wie het meest bij de voorbereiding van
het proefschrift betrokken is geweest. Indien promotor(es) of copromotor(es) van elders
komen, dient de universiteit van herkomst te worden vermeld.
Op deze pagina worden tevens de namen vermeld van de leden van de manuscriptcommissie.
Indien een lid van de manuscriptcommissie van elders komt, dient de universiteit of
het instituut van herkomst te worden vermeld.

Curriculum vitae
In het proefschrift wordt op de laatste pagina een bondig curriculum vitae van de promo-
vendus opgenomen.

Dankbetuigingen
Personen en instellingen die ideële of materiële medewerking hebben verleend aan de tot-
standkoming van het proefschrift of een onderdeel daarvan, kunnen worden vermeld: 
• in een voorbericht of op de achterzijde van de titelpagina indien de medewerking op het

gehele proefschrift betrekking heeft gehad; 
• dan wel in een voetnoot op de eerste bladzijde van het desbetreffende onderdeel indien

het medewerking aan een specifiek onderdeel betreft.
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Reclame
Ten hoogste twee bladzijden van het proefschrift mogen voorzien worden van een tekst
waarmee de sponsor zich op zakelijke wijze presenteert.
Deze tekst moet zodanig zijn dat geen afbreuk wordt gedaan aan het academisch karakter
van het proefschrift en geen schadelijke effecten kunnen optreden voor het imago van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Ook mag de tekst niet strijdig zijn met wat als “goede
smaak” kan worden aangeduid.
Fotografische en andere afbeeldingen van personen zijn niet toegestaan.
Deze advertentiepagina mag niet worden opgenomen in het wetenschappelijk corpus, doch
uitsluitend achterin het proefschrift achter de bladzijde, die het curriculum vitae van de
promovendus bevat.
De drukproef van de advertentie dient, alvorens het proefschrift wordt gedrukt, door de
promovendus te worden voorgelegd aan de decaan van de desbetreffende faculteit. Alvorens
zijn goedkeuring te verlenen, controleert de decaan de tekst op toelaatbaarheid.
De promovendus dient aan de secretaris van het College van Decanen een afschrift van de
goedgekeurde tekst te zenden.
Alvorens het manuscript te laten drukken, verzekert de promovendus zich ervan dat is
goedgekeurd:
• de tekst van voor- en achterzijde van het titelblad door de secretaris van het College van

Decanen;
• de drukproef van een eventuele advertentiepagina door de decaan;
• de drukproef van het overige gedeelte door de promotor.

3.2. ISBN
In het proefschrift dient in de regel een ISBN (Internationaal Standaard Boeknummer) te
worden aangebracht. U kunt deze aanvragen via internet op www.isbn.nl.

3.3. Aantal proefschriften

Elektronische versie
Ten minste twee maanden voor de promotie kan een elektronische versie van het proef-
schrift worden ingeleverd bij het secretariaat van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen
(UBN). Zij verstrekt de akkoordverklaring ten behoeve van de secretaris van het College
van Decanen.
De elektronische versie wordt op of kort na de dag van de promotie toegankelijk gemaakt
op het internet. De akkoordverklaring moet in alle gevallen de secretaris van het College
van Decanen hebben bereikt voordat de promovendus de gedrukte exemplaren bij hem
inlevert.
De procedure voor de elektronische versie is verkrijgbaar bij de secretaris van het College
van Decanen.

Gedrukte exemplaren 
Afhankelijk van het al dan niet uitgeven van een electronische versie levert de promoven-
dus 45 respectievelijk 35 gedrukte exemplaren van het proefschrift uiterlijk vier weken vóór
de promotiedatum persoonlijk af bij de secretaris van het College van Decanen. 
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Alleen in die gevallen waarbij het noodzakelijk wordt geacht voor de kwaliteit van het
proefschrift kan, bij hoge uitzondering, op verzoek van de promotor, na uitdrukkelijke 
toestemming van de RM, van het vereiste van gedrukte exemplaren worden afgeweken.
Voor de aflevering van de proefschriften bij de secretaris van het College van Decanen
dient een afspraak te worden gemaakt.
De secretaris van het College van Decanen zendt een exemplaar aan de rector magnificus,
en aan hoogleraren van de faculteit en aan andere betrokkenen.
De leden van de promotiecommissie krijgen van de promovendus een exemplaar 
(d.i. exclusief de in te leveren exemplaren).
5 exemplaren zijn voor de Universiteitsbibliotheek, mits hij/zij beschikt over een 
verklaring van de UBN dat hij/zij een deugdelijke elektronische versie heeft ingeleverd.
Beschikt hij/zij niet over die verklaring, dan moeten ten behoeve van de UBN 15 proef-
schriften worden ingeleverd.
De Universiteitsbibliotheek houdt enkele exemplaren in haar bezit en gebruikt de overige
exemplaren voor toezending aan wetenschappelijke bibliotheken in binnen- en buitenland
waarmee zij een ruilrelatie onderhoudt.

3.4. Auteursrecht
De promovendus dient zich ervan te vergewissen dat aan de auteursrechtelijke bepalingen
is voldaan.

3.5. Tegemoetkoming drukkosten
De promovendus ontvangt van de secretaris van het College van Decanen een schriftelijke
verklaring met daarop het aantal exemplaren dat hij/zij aan de secretaris heeft verstrekt.
Deze verklaring moet bij het faculteitsbureau van de eigen faculteit worden ingeleverd.
Voor de medische wetenschappen moet de verklaring bij de clustermanager worden 
ingeleverd.
Bovengenoemde instanties zorgen voor een vergoeding met inachtneming van de daarvoor
geldende regeling.

4. OVERIGE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET PROEFSCHRIFT

4.1. Promotie op artikelen
Als proefschrift kan tevens dienen een bundeling van afzonderlijke wetenschappelijke 
verhandelingen waarvan alle of enkele reeds openbaar zijn gemaakt, mits zij onderling
met betrekking tot een bepaald onderwerp voldoende samenhang vertonen. De verhande-
lingen mogen niet verouderd zijn en dienen vergezeld te gaan van een niet eerder gepubli-
ceerde, algemene inleiding en samenvattend overzicht. Uit de verhandelingen dient te
blijken dat de promovendus tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek in staat is. Indien
de verhandelingen op naam van meerdere auteurs staan, dient de manuscriptcommissie er
zich van te vergewissen dat de zelfstandige wetenschappelijke bijdrage van de promovendus
van voldoende omvang is geweest.
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4.2. Proefschrift door twee auteurs
Indien twee personen één proefschrift schrijven en wensen te verdedigen dienen zij in een
vroeg stadium contact op te nemen met de secretaris van het College van Decanen.

4.3. Promotie bij samenwerking
Een promotie op basis van samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en een
buitenlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs kan alleen plaatsvinden na schrif-
telijke toestemming door de rector magnificus. Indien sprake is van een samenwerking tus-
sen de Radboud Universiteit Nijmegen en de buitenlandse instelling van wetenschappelijk
onderwijs wordt uiterlijk een jaar na aanvang van de onderzoeksperiode vastgesteld waar de
verdediging van het proefschrift zal plaatsvinden. Indien de verdediging aan de Radboud
Universiteit zal plaatsvinden, geldt onverkort het promotiereglement van de Radboud
Universiteit. Een aan de doctorsbul te hechten certificaat van de andere instelling van
wetenschappelijk onderwijs geeft de samenwerking weer. In zeer uitzonderlijke gevallen
waarbij een afwijking van bovenstaande regeling vereist is, beslist de rector magnificus.
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1. DE VOERTAAL TIJDENS DE PROMOTIE

De voertaal tijdens de promotie is Nederlands of Engels. Als de verdediging in het Engels
wordt gevoerd, dient de Pedel ten minste twee weken voor de promotiedatum schriftelijk
op de hoogte te worden gesteld.
Een verzoek om de verdediging in een andere taal te voeren moet uiterlijk drie weken vóór
de promotie bij de rector magnificus worden ingediend. Deze goedkeuring wordt slechts
gegeven indien gebleken is dat de betrokkenen bij de promotie (promotor, manuscriptcom-
missie, promotiecommissie) het proefschrift adequaat kunnen beoordelen en dat een zin-
volle discussie tijdens de promotiezitting is gewaarborgd.

2. KLEDINGVOORSCHRIFTEN VOOR DE ZITTING

Bij promotiezittingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn de volgende kledingvoor-
schriften van toepassing:
Voor de leden van de promotiecommissie:
• hoogleraren in toga;
• niet-hoogleraren: kleding in overeenstemming met academische kleding en zoveel moge-

lijk aansluitend bij zwart en wit.
Voor de promovendus en paranimfen:
• man: rokkostuum of aan de gelegenheid aangepaste kleding;
• vrouw: mantelkostuum of aan de gelegenheid aangepaste kleding.

3. HET PROTOCOL VOOR DE ZITTING

3.1. Aanwijzingen voor de promovendus
Op het ogenblik dat het cortège, bestaande uit de promotiecommissie en overige hooglera-
ren, de Academiezaal betreedt, staat de promovendus vóór het podium met de beide 
paranimfen naast zich.

3.1.2 Zodra de leden van de promotiecommissie en de overige hoogleraren hun zitplaats in de
corona hebben ingenomen, neemt de promovendus plaats achter de katheder. Daarna
opent de (plaatsvervangend) rector magnificus de zitting met gebed en geeft het woord aan
de promovendus.
De promovendus spreekt de volgende openingsformule uit:
“Met toestemming van het College van Decanen wil ik ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Radboud Universiteit Nijmegen mijn proefschrift, getiteld ..............., een wetenschappe-
lijke proeve op het gebied van ...................., in het openbaar verdedigen”. Vervolgens geeft hij
een samenvatting van maximaal tien minuten van de inhoud van de dissertatie.
Hij/Zij sluit de samenvatting af met de woorden: “Na deze samenvatting van mijn 
proefschrift gegeven te hebben, geef ik het woord terug aan u, rector”.
Vervolgens verleent de (plaatsvervangend) rector magnificus het woord aan de opponenten.
De promovendus antwoordt na elke oppositie.
Bij het antwoord spreekt de promovendus de opponerende hoogleraren aan met 

III  De promotieplechtigheid
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“hooggeleerde opponens” en de overige opponenten met “hooggeachte opponens”. 
De promotor wordt aangesproken met “hooggeleerde promotor”.

3.1.3. Eén uur na aanvang van de openbare zitting treedt de pedel (de secretaris van het College
van Decanen) de Academiezaal binnen en zegt “hora est”.
De rector verzoekt dan de promovendus de slotformule uit te spreken.
De promovendus zegt daarop:
“Na de verdediging van mijn proefschrift naar vermogen te hebben volbracht, dank ik u, rector,
en u, hooggeleerde promotor(es), alsmede allen die deze plechtigheid met hun tegenwoordigheid
hebben vereerd”.
De rector schorst vervolgens de vergadering.
De promovendus blijft achter de katheder staan totdat de promotiecommissie de
Academiezaal heeft verlaten.

3.1.4. De promovendus zorgt dat hij/zij zich vóór het podium bevindt op het tijdstip dat de pro-
motiecommissie na de beraadslaging terugkeert. Zodra de leden van de promotiecommissie
hun plaatsen hebben ingenomen, gaat de promovendus achter de katheder staan.
De rector blijft staan en doet mededeling van het besluit van de commissie, die namens
het College van Decanen besluit over de verlening van het doctoraat.
Indien het doctoraat is toegekend verzoekt de rector aan de promotor uitvoering te
geven aan dit besluit.
De promotor leest staande de promotieformule voor en reikt de doctorsbul uit.
De uitreiking vindt plaats in het midden van het podium.
De nieuwe doctor neemt de doctorsbul in ontvangst en neemt daarna weer plaats achter de
katheder. Hij/Zij wordt vervolgens toegesproken door de promotor.
Na deze toespraak feliciteert de rector de promovendus namens het College van
Decanen.
Vervolgens gaan de leden van de promotiecommissie en de overige hoogleraren staan. De
rector sluit de zitting met gebed.

3.2. Aanwijzingen voor de rector en voor de promotor
• Waar gesproken wordt over 'de rector' leze men 'rector magnificus', indien deze zelf als

voorzitter optreedt.
• Aanspreektitel voor degene die de doctorsgraad wenst te verwerven: 

'Geachte promovendus/promovenda'.

3.2.1. Voorzitter is de rector. Dit kan zijn: 
• de decaan van de betrokken faculteit;
• de decaan van een andere faculteit;
• een door de decaan van de betrokken faculteit aangewezen gewoon hoogleraar;
• een emeritus met het ius promovendi.
In een bijeenkomst van de promotiecommissie, vijftien minuten voorafgaand aan de open-
bare zitting regelt, de rector, na overleg met de promotor, de volgorde en de tijdsduur van
de opposities.
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3.2.2. Nadat de hoogleraren en overige leden van de promotiecommissie hun plaats in de corona
hebben ingenomen, opent de rector de vergadering met een welkomstwoord waarna hij
het gebed “Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra”*, uitspreekt.
Nadat de hoogleraren zijn gaan zitten, zegt de rector:
“Ik geef het woord aan de promovendus”.
De promovendus spreekt de openingsformule uit en geeft een samenvatting van maximaal
tien minuten van de inhoud van zijn/haar dissertatie. De rector verleent vervolgens het
woord aan de opponenten met de formule:
“Het woord is aan de hoogleraar ....................”;
of
“Het woord is aan ..................”.
De promovendus antwoordt na elke oppositie.

3.2.3. De rector ziet erop toe, dat de voor de opposities vastgestelde tijdsduur niet wordt over-
schreden.

3.2.4. Nadat het eind van de verdediging is aangekondigd door de pedel met de woorden
“hora est” sluit de rector de verdediging met de woorden:
“De verdediging is hierbij gesloten. Ik geef nog eenmaal het woord aan de
promovendus/promovenda”.
De promovendus spreekt nu de slotformule uit en de voorzitter schorst daarna 
de openbare zitting.
De promotiecommissie trekt zich terug voor de beraadslaging.

3.2.5. Bij de beraadslaging verleent de rector achtereenvolgens het woord aan:
• de promotor;
• de copromotor;
• indien wordt voorgesteld het doctoraat met lof te verlenen, aan de cum-laudecommissie

(zie hiervoor artikel 24 van het Promotiereglement Radboud Universiteit Nijmegen);
• de leden van de promotiecommissie.
Ten behoeve van de beraadslaging over een eventuele cum laude wordt de promotiecom-
missie uitgebreid met de leden van de cum-laudecommissie. Het predikaat cum laude kan
slechts verleend worden na een geldig positief advies van de cum-laudecommissie. De
bovenbedoelde commissie kan van het positief advies afwijken. (Zie ook onder richtijnen
II.2.2., beoordeling van verzoeken om toekenning van het doctoraat cum laude.)

3.2.6. Nadat de promotiecommissie, na de beraadslaging, in de corona is teruggekeerd, deelt de
rector, staande en met baret op, het besluit van het College van Decanen van de Radboud
Universiteit Nijmegen mede met de volgende formule:
“Het College van Decanen van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft besloten u de graad van
doctor toe te kennen.
Ik verzoek de hoogleraar, professor ....................., zich te kwijten van de hem/haar opgedragen
taak”.
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3.2.7. De promotor gaat staan en spreekt de volgende formule uit:
“In naam des Heren. Uit kracht van de bevoegdheid op grond van de wet aan het College van
Decanen toegekend, verklaar ik bij deze u ................................... geboren te
......................................., te bevorderen (eventueel.: geboren te…………, wegens bijzondere
verdiensten, cum laude te bevorderen) tot doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het
wetenschapsgebied der ................ en u alle rechten te verlenen, die door wet of gewoonte aan
het doctoraat zijn verbonden. Ten bewijze hiervan wordt de doctorsbul, door voorzitter, promo-
tor(es) en copromotor(es) ondertekend en van het grootzegel der universiteit voorzien, u bij
deze overhandigd”.

3.2.8. De promotor verlaat zijn plaats in de corona en overhandigt de doctorsbul aan de nieuwe
doctor. De overhandiging vindt plaats in het midden van het podium.
Daarna neemt de nieuwe doctor weer plaats achter de katheder. De promotor neemt
zijn/haar plaats in de corona in en spreekt staande en met baret op de laudatio uit
(maximaal acht minuten).

3.2.9. De voorzitter feliciteert de doctor en zijn/haar familie namens het College van Decanen en
beëindigt de plechtigheid met de woorden:
“Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus beneficiis tuis. Qui vivis et regnas
per omnia saecula saeculorum”.*

3.2.10. Voorafgegaan door de pedel, verlaten de hoogleraren en gepromoveerd deskundigen met de
nieuwe doctor de Academiezaal. De volgorde van het cortège: voorzitter, nieuwe doctor,
promotor(es), copromotor(es), hoogleraren en gepromoveerd deskundigen.

4. FOTOGRAFEREN, FILMEN, GELUIDSOPNAME E.D.

Voor fotograferen, filmen, het maken van geluidsopnamen e.d. tijdens de promotieplech-
tigheid voor privédoeleinden is toestemming nodig van de secretaris van het College van
Decanen.
Voor opnamen voor radio of televisie dient tevoren schriftelijk toestemming te worden
gevraagd aan de rector magnificus.
Bij de samenvatting van tien minuten kan de promovendus gebruik maken van audiovisue-
le middelen. Bij de verdediging kan dat alleen als dat voor de verdediging van het proef-
schrift noodzakelijk wordt geacht. De promovendus dient hiervoor toestemming te vragen
bij de secretaris van het College van Decanen.

5. RECEPTIE

Er is in de Aula gelegenheid voor het geven van een receptie. Informatie hierover is 
verkrijgbaar bij de secretaris van het College van Decanen.
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Een eredoctoraat wordt aan de Radboud Universiteit Nijmegen in principe slechts verleend bij
gelegenheid van de Dies Natalis. Per lustrum kunnen (maximaal) 3 eredoctoraten worden ver-
leend. Elke decaan is gerechtigd een door zijn/haar faculteit gedragen voorstel in te dienen. Het
College van Decanen benoemt een commissie die het College van Decanen adviseert over de
volgorde van voorkeur. Het College van Decanen neemt een beslissing nadat de rector magnifi-
cus het College van Bestuur heeft gehoord.
Daarnaast kan een universitair eredoctoraat worden verleend. Hiervoor neemt de rector magnifi-
cus het initiatief van voordracht.

Het protocol voor de zitting
De rector magnificus leidt de erepromotie in met de woorden:
“Thans zal worden overgegaan tot de toekenning van het eredoctoraat aan ….., waartoe het College
van Decanen, op voordracht van de faculteit der …., gehoord het College van Bestuur, heeft besloten.
Ik verzoek de hoogleraar door het College van Decanen als promotor benoemd, zich te kwijten van de
hem/haar opgelegde taak.”
“In naam des Heren. Uit kracht van de bevoegdheid op grond van de wet aan het College van Decanen
toegekend, verklaar ik bij deze u ….. het doctoraat honoris causa … en u alle rechten te verlenen, die
door wet of gewoonte aan het doctoraat zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u de doc-
torsbul, door rector magnificus en promotor ondertekend, en voorzien van het grootzegel der univer-
siteit, en omhang ik u met de cappa, welke het teken is van het u verleende doctoraat honoris causa.”

Bij toekenning van een universitair eredoctoraat zal in de regel de rector magnificus als
erepromotor optreden.

IV  Het doctoraat honoris causa
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De eenheid Communicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen coördineert de publiciteit rond
de promotie en de dissertatie. Ten behoeve van de voorbereiding van die publiciteit wordt de 
promovendus verzocht een vragenformulier in te vullen. Nadere inlichtingen hierover kunnen
worden ingewonnen bij de eenheid Communicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen,
Comeniuslaan 6 te Nijmegen, tel. +31 24 3612230.

V  Publiciteit rond de promotie en de dissertatie
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Het bovenstaande is gebaseerd op het promotiereglement van de Radboud Universiteit Nijmegen
en de nadere besluiten van het College van Decanen hieromtrent. Nadere inlichtingen kunnen
ingewonnen worden bij de secretaris van het College van Decanen:
De heer mr. N.G.H. Bouwman (Pedel) of een van zijn assistentes, Comeniuslaan 2 (Aula) 
te Nijmegen, tel. +31 24 3612156 / 3612184 / 3615968, fax. +31 24 3567956, 
E-mailadres: promoties@ru.nl.

VI Inlichtingen
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Bijlagen
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Aan het College van Decanen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

VERZOEK OM TOEGANG TOT DE PROMOTIE1

Ondergetekende verzoekt toegang tot de promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in
verband daarmee de hooglera(a)r(en) c.q. de gepromoveerd deskundigen onder wiens (wier)
leiding het proefschrift is voorbereid, als promotor(es) c.q. copromotor(es) te benoemen.

A.u.b. duidelijk en met blokletters invullen.

Naam en voornamen aanvrager:

Geboortedatum: Geboorteplaats:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: Fax:

Werkadres:

Postcode en plaats:

Telefoon: Fax:

E-mail:

Behaald getuigschrift:2

(afschrift bijgevoegd)

Titel - en eventueel ondertitel - van het proefschrift:

Betreffende het wetenschapsgebied:3

Promotiedatum:4

De promotie vindt plaats in het Nederlands/Engels (doorhalen wat niet van toepassing is)

of in een andere taal, nl:

(hiervoor moet toestemming worden gevraagd bij de rector magnificus)

Bijlage 1

38



Hooglera(a)r(en) en/of gepromoveerd deskundige(n) onder wiens (wier) leiding het proefschrift
is voorbereid:

Promotor(es)

• Dhr/Mw Prof.

Hoogleraar aan (faculteit en indien niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden, universiteit vermelden):

(Werk)adres/huispostnummer:

Telefoon:

Postcode en (woon)plaats:

• Dhr/Mw Prof.

hoogleraar aan (faculteit en indien niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden, universiteit vermelden):

(werk)adres/huispostnummer:

Telefoon:

Postcode en (woon)plaats:

• Dhr/Mw Prof.

hoogleraar aan (faculteit en indien niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden, universiteit vermelden):

(werk)adres/huispostnummer:

Telefoon:

Postcode en (woon)plaats:

Copromotor(es)

• Dhr/Mw dr.

gepromoveerd deskundige aan (faculteit en indien niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden, universiteit vermelden):

(werk)adres/huispostnummer:

Telefoon:

Postcode en (woon)plaats:
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• Dhr/Mw dr.

gepromoveerd deskundige aan (faculteit en indien niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden, universiteit vermelden):

(werk)adres/huispostnummer:

Telefoon:

Postcode en (woon)plaats:

• Dhr/Mw dr.

gepromoveerd deskundige aan (faculteit en indien niet aan de Radboud Universiteit Nijmegen verbonden, universiteit vermelden):

(werk)adres/huispostnummer:

Telefoon:

Postcode en (woon)plaats:

Proefschrift: handelseditie     ja/neen                       Uitgever/Drukker:

Datum: Handtekening aanvrager:

VERKLARING VAN GOEDKEURING DOOR DE MANUSCRIPTCOMMISSIE

(in te vullen door (een van) de promotor(es)

Hierbij verklaart:

promotor van:

dat het manuscript is goedgekeurd d.d.:

(verklaring van de manuscriptcommissie bijvoegen)

Datum: Handtekening promotor:
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1 Dit formulier dient bij de secretaris van het College van Decanen, de heer mr. N.G.H. Bouwman, of bij een van zijn assistentes
ingeleverd te worden. Daartoe dient tevoren een afspraak gemaakt te worden: +31 24 3612156 / 3612184 / 3615968.

2 Zie promotiereglement hoofdstuk 1, artikel 2, derde en vierde lid.
3 Facultaire indeling: Theologie, Filosofie, Letteren, Rechtsgeleerdheid, Medische Wetenschappen, Sociale Weten-

schappen, Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica, Managementwetenschappen, Religiewetenschappen
4 Het bepalen van een promotiedatum geschiedt in overleg met de secretaris van het College van Decanen bij de 

inlevering van dit formulier.



Voorbeeld-titelblad

Titel:

Ondertitel

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van*

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor

aan de Radboud Universiteit Nijmegen

op gezag van de rector magnificus (naam...............),

volgens besluit van het College van Decanen

in het openbaar te verdedigen op** ….

om ***…………..

door

……………….****

geboren op ……………….

te ………………………..

Eventueel: naam uitgeverij

Achterzijde titelpagina:

• Promotor(es): (bij promotor van elders universiteit vermelden).

• Copromotor(es): (bij copromotor van elders universiteit vermelden).

• Namen van de leden van de manuscriptcommissie

(bij leden van elders universiteit vermelden).

Bijlage 2
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* Facultaire indeling.
** Dag en datum bv. woensdag 4 juli 2007.

*** Tijdsaanduiding, te weten “om 10.30 uur precies” of “om 15.30 uur precies”.
**** Voornamen voluit, gevolgd door achternaam.



Volgorde van handelingen in de promotie-procedure

Handeling Actor Hoofdstuk, art

00 Telefonisch of schriftelijk contact promovendus
opnemen met pedel over toezending
Promotiereglement Radboud Universiteit
Nijmegen

01 Indienen manuscript bij beoogd promovendus
promotor ter goedkeuring

02 Bericht van goedkeuring manuscript beoogd promotor Hfdst. 5 art. 8
aan decaan desbetreffende faculteit

03 Decaan desbetreffende faculteit decaan faculteit Hfdst. 5 art. 9
stelt na overleg met beoogd promotor
een manuscriptcommissie in

04 Benoemen leden manuscriptcommissie decaan faculteit Hfdst. 5 art. 9

05 Indienen manuscript bij leden promotor Hfdst. 5 art. 11
manuscriptcommissie

06 Bericht van goedkeuring manuscript voorzitter Hfdst. 5 art. 12
aan promotor en decaan manuscript-
van de faculteit commissie

07 Schriftelijk bericht van goedkeuring promotor Hfdst. 5 art. 13.1
manuscript door de promotor aan de
promovendus

08 Afspraak maken met de pedel promovendus Hfdst. 6 art. 14
voor het indienen van het verzoek tot
toegang tot de promotie en het
vastleggen van de promotiedatum

09 Verzoek aan decaan desbetreffende pedel Hfdst. 8 art. 23.2
faculteit leden promotiecommissie
voor te dragen

10 Voordragen leden promotiecommissie promotor
aan decaan van de desbetreffende faculteit

Bijlage 3
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Handeling Actor Hoofdstuk, art

11 Bericht voordracht leden promotiecommissie decaan faculteit Hfdst. 8 art. 23.2
aan pedel (uiterlijk acht weken voor de
promotiedatum)

12 Benoeming leden promotiecommissie, College van Hfdst. 8 art. 23.4
inclusief promotor(es) en copromotor(es) Decanen/pedel 23.5 en 23.6
alle leden van de promotiecommissie 
ontvangen terstond een uitnodiging

13 Promovendus zendt uiterlijk 8 weken voor promovendus Hfdst. 7 art. 19.1
de promotiedatum de tekst van de voor- 
en achterzijde van de titelpagina aan de
pedel ter goedkeuring 

14 Voorleggen gecorrigeerde drukproef promovendus Hfdst. 7 art. 19.3
manuscript aan promotor

15 Bericht van goedkeuring gecorrigeerde promotor Hfdst. 7 art. 19.3
drukproef aan promovendus

16 Elektronische versie naar UBN promovendus Richtl. II.3.3

17 Aanleveren proefschrift bij drukker/uitgever promovendus

18 Afspraak maken met pedel voor het promovendus Richtl. II.3.3
afleveren van 35 exemplaren van het
proefschrift (uiterlijk vier weken voor de
promotiedatum) met akkoordverklaring
UBN elektronische versie
Afleveren 45 exemplaren indien geen Richtl. II.3.3
akkoordverklaring elektronische versie

19 Voorstel cum laude schriftelijk aan de promotor, Hfdst. 9 art. 24
rector magnificus (uiterlijk zes weken
voor promotiedatum) 

20 Verzoek tot instellen cum-laudecommissie rector magnificus Hfdst. 9 art. 25

21 Instellen cum-laudecommissie decaan Hfdst. 9 art. 25
desbetreffende faculteit
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Handeling Actor Hoofdstuk, art

22 Positief c.q. negatief bericht van cum cum-laude- Hfdst. 9 art. 27.2
laude aan rector magnificus, met kopie commissie
aan secretaris College van Decanen
(uiterlijk één week voor de promotiedatum)

23 Bij positief advies over cum laude, decaan
vertrouwelijk bericht sturen naar de
promotiecommissie

24 Slotbericht samenstelling uiteindelijke pedel
promotiecommissie een week voor
de promotie
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