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Invullen bij controle: 

Initialen OIC-medewerker : 

AFSTUDEERFORMULIER MASTER FORENSISCHE CRIMINOLOGIE

Studentnummer : S 

Dit formulier volledig ingevuld per mail versturen naar OIC@law.leidenuniv.nl
 Vergeet niet een scan van je legititmatiebewijs mee te sturen!

Achternaam : 

Voornamen (voluit) : 

Geboortedatum  : 

Tel.nr. (overdag) : 

E-mailadres : 

Aanwezig bij uitreiking : 

Handtekening student : 

Datum uitreiking : 

Vul ook de achterzijde van dit formulier in! 

Invullen bij aanname door OIC 

Examendatum (datum op diploma) :____________________________________________________________ 

Aantekening (uitreiking)  :____________________________________________________________ 

Initialen OIC-medewerker  : ____________ 

Invullen bij evaluatie door OIC 

Judicium :____________  GS / CL / SCL (let op periode)

□ Status vastgelegd in uSis

Initialen OIC-medewerker: ____________ □ Externe vakken

Inleverdatum       : 

 JA /       NEE

Masterscriptie
Naam scriptiebegeleider en afdeling:
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Studentnummer : S 

Zie het Onderwijs- en examenreglement van je masteropleiding 

• Bij twee opleidingen aparte formulieren inleveren.

• Alle resultaten dienen in uSis te zijn gepubliceerd op het moment dat dit afstudeerformulier wordt ingeleverd.
Indien er vakken ontbreken die behaald zijn aan een andere Nederlandse universiteit, hiervan een gewaarmerkte
cijferlijst (in het Nederlands en in het Engels) inleveren bij dit formulier.

Universiteiten elders 
Indien vakken zijn behaald aan een andere universiteit, deze hieronder invullen. S.v.p. bij de desbetreffende vakken 
een sterretje zetten. 

Naam Universiteit : Land : 

Extra vakken 
Let op:   Bachelorvakken kunnen evt op een aanvullend getuigschrift behorend bij het bachelordiploma vermeld 

worden. Aanvraag via een e-mail aan het OIC.
Bij meer dan 3 extra vakken, benoem je de overige extra vakken in je e-mail.

1 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

LET OP:   Heb je hierboven bij ‘Extra vakken’ vakken genoteerd die bij het verplichte curriculum horen van een andere 
afstudeerrichting of masteropleiding binnen de Universiteit leiden, dan verklaar je hiermee dat je die andere
afstudeerrichting of masteropleiding NIET meer gaat afronden. Je kunt vakken maar eenmalig gebruiken. 

Voor akkoord : (handtekening student) 

bachelorvak /       mastervak         

bachelorvak /       mastervak         

bachelorvak /       mastervak
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