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FACULTEIT DER FILOSOFIE, THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN

FACULTEITSREGLEMENT

Toelichting

In de Structuurregeling Radboud Universiteit Nijmegen! is bepaald dat ter nadere regeling van 
het bestuur en de inrichting van de faculteit de decaan het faculteitsreglement vaststelt. Dit 
reglement behoeft de goedkeuring van het College van Bestuur en de instemming van de FGV 
als bedoeld in artikel 41.

Het Model Faculteitsreglement dient als handvat voor faculteiten bij de uitwerking van het 
bepaalde in de Structuurregeling.

In het Faculteitsreglement worden slechts bij uitzondering zaken herhaald die in de 
Structuurregeling al in voldoende mate worden geregeld.

Versie 20 oktober 2014 van het reglement is gewijzigd door de decaan bij besluit van 8 september 2016 
Ter instemming voorgelegd aan de Facultaire Gezamenlijke Vergadering op 9 december 2016 
Vastgesteld door de decaan bij besluit van 26 januari 2017 
Goedgekeurd door het College van Bestuur bij besluit van 27 maart 2017

1 Laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 17 december 2010
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel -1.1

1. Het bepaalde in dit reglement is van toepassing onverminderd het bepaalde in de 
Structuurregeling.

2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen 
in de Structuurregeling Radboud Universiteit Nijmegen - verder te noemen 
‘Structuurregeling’- de betekenis welke die regeling daaraan geeft.
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HOOFDSTUK 2. BESTUUR VAN DE FACULTEIT

Artikel 2.1 - De decaan en het faculteitsbestuur

1. De decaan is als eindverantwoordelijke belast met de algemene leiding van de Faculteit 
der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen - verder te noemen - ‘faculteit’.

2. De decaan wordt bijgestaan door een vice-decaan en de directeur bedrijfsvoering.
3. Gezamenlijk vormen de decaan, de vice-decaan en de directeur bedrijfsvoering het bestuur 

van de faculteit. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur.
4. De vice-decaan is tevens plaatsvervangend decaan.
5. De decaan wijst telkens voor een jaar - op voordracht van de facultaire studentenraad - 

een student-assessor aan. De assessor woont de vergaderingen van het faculteitsbestuur bij 
en heeft daarin een raadgevende stem.

6. De decaan kan een reglement vaststellen ter bepaling van de gang van zaken tijdens de 
vergaderingen van het faculteitsbestuur.

7. De vice-decaan en de directeur bedrijfsvoering zijn verantwoording schuldig aan de 
decaan.

8. Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door een secretaris.

Artikel 2.2 - Taken en bevoegdheden faculteitsbestuur

1. Het faculteitsbestuur oefent de volgende taken en bevoegdheden uit:
- Het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en de regelmatige beoordeling 

van de toepassing van deze regeling.
- Het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling.
- Het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening.

2. De directeur bedrijfsvoering is belast met de bedrijfsvoering binnen de faculteit.
3. Voor de uitoefening van de opgedragen taken en bijbehorende bevoegdheden verleent de 

decaan aan de vice-decaan, directeur bedrijfsvoering en secretaris een schríftelijke 
volmacht.

Artikel 2.3 - Theologie

1. De Faculteit der Theologie maakt deel uit van de Faculteit der Filosofie, Theologie en 
Religiewetenschappen.

2. De decaan van de Faculteit der Theologie maakt als vice-decaan deel uit van het bestuur 
van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

3. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het theologisch onderwijs en onderzoek berust 
met betrekking tot het canonieke statuut bij de decaan van de Faculteit der Theologie.

4. De decaan van de Faculteit der Theologie oefent zijn functie uit in afstemming met de 
decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.
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HOOFDSTUK 3. INRICHTING VAN DE FACULTEIT

3.A ONDERWIJS

Artikel 3.1 - Het onderwijsinstituut

1. De faculteit heeft een onderwijsinstituut ten behoeve van de verzorging van de volgende 
(bachelor- en masterjopleidingen:
» Filosofie 
« Theologie 
« Religiewetenschappen

Artikel 3.2 - Het bestuur van het onderwijsinstituut

1. De directeur van het onderwijsinstituut is belast met de organisatie en coördinatie van het 
onderwijs en adviseert de decaan ten aanzien van het onderwijsbeleid.

2. De decaan benoemt de directeur, stelt de taken en de bevoegdheden vast en bepaalt de 
benoem i ngsterm ij n.

3. De directeur is verantwoording verschuldigd aan de decaan.

Artikel 3.3 - De commissie Studieadvies Eerste Jaar

1. De decaan benoemt voor een nader te bepalen periode de leden van de Commissie 
Studieadvies Eerste Jaar.

2. De in het eerste lid genoemde commissie brengt namens de decaan het bindend 
studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) uit.

Artikel 3.4 - Samenstelling opleidingscommissies

1. De faculteit heeft de hierna te noemen opleidingscommissies voor de daarbij genoemde 
opleidingen, met vermelding van het aantal leden:

Opleidingscommissie Filosofie (8 leden)
Bachelor Wijsbegeerte 
Master Filosofie (60)
Master Filosofie (120)

Opleidingscommissie Master Filosofie (research)(4 leden)
Master Filosofie (research)

Opleidingscommissie Theologie (4 leden)
Bachelor Theologie 
Master Theologie

Opleidingscommissie Religiewetenschappen (8 leden)
Bachelor Religiewetenschappen
Master Religiewetenschappen (label Theologie en Religiewetenschappen)
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2. Studentleden worden gekozen op basis van voorafgaande verkiezingen; de overige leden 
worden benoemd door de decaan.

3. De zittingstermijn van de studentleden van de opleidingscommissie bedraagt één jaar. De 
decaan benoemt de zittingstermijn van de overige leden. Aftredende leden zijn terstond 
herbenoembaar.

4. De decaan benoemt de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De commissie bepaalt 
zelf haar werkwijze.

Art. 3.5 - Onderwijs

1. Ten behoeve van de organisatie en coördinatie van het onderwijs van een opleiding of 
groep van opleidingen benoemt de decaan een opleidingscoördinator.

2. De decaan stelt de taken en bevoegdheden van de opleidingscoördinator vast en bepaalt de 
benoemingstermijn.

3. De opleidingscoördinator voert zijn taken uit onder leiding van de directeur van het 
onderwijsinstituut.

4. De opleidingscoördinator is verantwoording verschuldigd aan de directeur van het 
onderwijsinstituut.

3.B ONDERZOEK

Art. 3.7 - Onderzoeksinstituten

1. De faculteit heeft voor het verrichten van onderzoek één onderzoeksinstituut, waarin het 
onderzoek wordt gecoördineerd.

2. Indien de decaan onderzoek aanwijst dat niet ressorteert onder het onderzoeksinstituut, 
voorziet de decaan in de coördinatie van het betreffende onderzoek.

Art. 3.8 - Het bestuur van het onderzoeksinstituut

1. De directeur van het onderzoeksinstituut is belast met de organisatie en coördinatie van 
het onderzoek en adviseert de decaan ten aanzien van het onderzoeksbeleid.

2. De decaan benoemt de directeur, stelt diens taken en de bevoegdheden vast en bepaalt de 
benoemingstermijn.

3. De directeur is verantwoording verschuldigd aan de decaan.

Art. 3.9 - Onderzoek

1. Ten behoeve van de organisatie en coördinatie van eenheden van het onderzoek van het 
instituut benoemt de decaan onderzoekscoördinatoren.

2. De decaan stelt de taken en bevoegdheden van de onderzoekscoördinator vast en bepaalt 
de benoemingstermijn.

3. De onderzoekscoördinator voert zijn taken uit onder leiding van de directeur van het 
onderzoeksinstituut.

4. De onderzoekscoördinator is verantwoording verschuldigd aan de directeur van het 
onderzoeksinstituut.
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HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALING

Art. 4.1 - Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin dit faculteitsreglement niet voorziet, beslist de decaan.
2. Dit reglement treedt in werking de dag nadat het door het College van Bestuur is 

goedgekeurd.
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BIJLAGE: Overzicht opleidingen FFTR per 1 september 2016

Filosofie
Bachelor Wijsbegeerte 
Master Filosofie (60)
Master Filosofie (120)
Master Filosofie (research)

Theologie 
Bachelor Theologie 
Master Theologie

Religiewetenschappen 
Bachelor Religiewetenschappen
Master Religiewetenschappen (vooralsnog onder label Theologie en Religiewetenschappen)

Sinds 1 september 2014 beëindigde opleidingen 
Master Theology: einde instroom 31-08-2012; einde opleiding 31-08-2015 
Bachelor Islam en Arabisch: einde instroom 31-08-2013; einde opleiding 31-08-2016
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