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1.

Upload de definitieve digitale pdf-versie van je master thesis in het scriptierepositorium. Meer informatie en een
handleiding kun je vinden op deze pagina van de Universiteitsbibliotheek. Let op: het OSC kan jouw scriptiecijfer
pas in uSis registreren wanneer je je thesis hebt geüpload! Doe dit dus voordat je het aanvraagformulier indient.

2.

Controleer via “Mijn resultaten” en “Mijn studievereisten” in uSis of alle benodigde studiepunten zijn ingevoerd,
behalve het scriptiecijfer. Doe dit vóórdat je je diploma aanvraagt. Je scriptiecijfer en de bijbehorende ECTS worden
door het OSC in uSis geregistreerd tijdens het verwerken van je aanvraag.

3.

Stuur dit Aanvraagformulier Masterdiploma inclusief Bijlage 1 t.b.v. opname scriptierepositorium per e-mail naar:
osc.fgga@fgga.leidenuniv.nl.

4.

De Scriptie evaluatie en Programma evaluatie worden digitaal afgenomen. Nadat je dit Aanvraagformulier hebt
opgestuurd, ontvang je een link van het OSC om de evaluaties online in te vullen.

Informatie over afstuderen: MPS (volg link)
Uitschrijven via Studielink: Zodra je programma compleet is schrijf je jezelf uit via Studielink per de 1e van de volgende
maand.

Ja

Deelname diploma uitreiking (website voor data)

Nee

Naam
Voornamen (voluit)
Studentnummer
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Geboorteplaats + -datum
Master / specialisatie



Management van de Publieke Sector
(begonnen aan master vóór 01-09-2017)

of




Specialisatie vanaf 01-09-2017
(begonnen aan master in/na collegejaar 2017-2018)
Strategie, advisering en veranderingsmanagement
Public Affairs

Extra vakken gevolgd
Titel thesis
Begeleider
2de beoordelaar

Laatst bijgewerkt december 2020

BIJLAGE 1

Formulier toestemming opname eindwerkstuk in scriptierepositorium UBL
Het scriptierepositorium is het online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden
eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Zie deze pagina van het
repositorium voor meer informatie. MSc-scripties in het repositorium zijn in beginsel openbaar, tenzij
student en docent goede redenen zien om de scriptie tijdelijk of voor onbepaalde tijd onder embargo te
plaatsen.
Het OSC toetst aan de hand van dit Toestemmingsformulier of de gegevens die je hebt ingevuld bij
jouw upload in het repositorium correct zijn, zodat de upload verwerkt kan worden. Houd er rekening
mee dat het tot een paar maanden kan duren voordat jouw scriptie in het repositorium wordt
opgenomen.
Naam en voornaam
Studentnummer
Titel scriptie
Begeleider

Plagiaat- en repositoriumverklaring
A. Hierbij verklaar ik dat de digitale versie van mijn masterscriptie die ik in het repositorium heb
geüpload dezelfde versie is als die ik bij de docent heb ingeleverd voor plagiaatcontrole.
B. Ik geef hierbij toestemming om mijn scriptie als volgt in het repositorium te publiceren:




Volledig openbare publicatie in het scriptierepositorium.*
De scriptie pas openbaar maken vanaf
12 maanden
24 maanden na de diplomadatum.
De scriptie niet in het repositorium publiceren.**
De reden van embargo is:

* Wees voorzichtig met het vermelden van persoonlijke gegevens!
** De database neemt wel de auteursnaam, scriptietitel, etc. op, maar het
scriptiebestand zelf is niet toegankelijk.

Datum:

Plaats:

Naam student:

Handtekening student:

Laatst bijgewerkt december 2020

