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REGLEMENT ONDERSCHEIDING STUDENTEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
 
Artikel 1 
Aan studenten als bedoeld in de wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, verbonden aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen die daarvoor krachtens de bepalingen in dit reglement in aanmerking komen, kan een 
onderscheiding worden toegekend bestaande uit: 
- een geldbedrag van € 500,00 
- een oorkonde 
 
Artikel 2 
Voor de toekenning van de genoemde onderscheiding komen in aanmerking studenten die zich, anders dan 
door studieprestaties, op een zeer bijzondere wijze en ten faveure van de Radboud Universiteit Nijmegen 
onderscheiden  
1. door een opmerkelijk verdienstelijk profileren in bestuurlijke activiteiten; 
 dan wel 
2. door het vervullen van een kennelijke voortrekkersrol bij het formuleren van, dan wel het gestalte geven 
 aan het beleid ten aanzien van studenten; 
 dan wel 
3. door het vervullen van een zeer bijzondere rol in het kader van studentenverenigingen, in het belang van 

groepen van studenten. 
 
Artikel 3 
Telkenjare nodigt het college van bestuur de leden van de universitaire gemeenschap uit voordrachten in te 
dienen voor de toekenning van de in artikel 1 genoemde onderscheiding. 
 
Artikel 4 
1. De toekenning van de in artikel 1 genoemde onderscheiding vindt slechts in zeer bijzondere gevallen 

plaats 
2. In enig jaar worden nooit meer dan twee onderscheidingen toegekend. 
3. De activiteiten in verband waarmee de student wordt voorgedragen mogen geen nadelige invloed hebben 

gehad op de studievoortgang.  
4. Terzake van de toekenning van een onderscheiding beslist het college van bestuur. Het college van 

bestuur laat zich daarbij adviseren door een jury. 
5. De uitreiking van de onderscheiding geschiedt door of namens het college van bestuur en vindt plaats in 

een universitaire plechtigheid. 
 

Artikel 5 
Als jury bedoeld in artikel 4, lid 3, wordt aangewezen de Jury Universiteitspenning. 
 
Artikel 6 
Voordrachten als bedoeld in artikel 3 worden voor advies voorgelegd aan de jury. 
Deze jury heeft tot taak 
1. Het toetsen van de voordrachten aan de criteria genoemd in artikel 2. 
2. Het op basis van deze toetsing adviseren van het college van bestuur over al dan niet toekenning van de 

onderscheiding in enig jaar; zulks met redenen omkleed. 
3. In geval van positief advies, het aangeven van een prioriteitsvolgorde daarbij; zulks met redenen 

omkleed. 
 
Artikel 7 
In geval een voordracht betrekking heeft op een lid van de jury, treedt dit lid tijdelijk terug uit de jury, de 
voorzitter van de  jury kan alsdan het college van bestuur verzoeken om een tijdelijke aanvulling van de jury. 
 
Artikel 8 
De leden van de jury verplichten zich tot geheimhouding. 
 
Artikel 9 
Dit herzien reglement treedt in werking op 18 december 2006. 
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