Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Aanvraagformulier
Herkansen voldoende tentamenresultaat
Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleidingen aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, is het éénmaal gedurende de bachelorstudie en éénmaal gedurende de
masterstudie mogelijk een schriftelijk tentamen te herkansen wanneer het eindcijfer een 6,0 of hoger is.
Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden, namelijk alleen indien:
- het gaat om een vak uit het tweede- of het derde jaar van de bachelor of uit de master;
- in de vakbeschrijving van het vak is opgenomen dat het herkansen van een voldoende is toegestaan;
- het vak is behaald bij het eerste kans tentamen van het huidige studiejaar en;
- het tentamen voor het vak voor de eerste keer in de studie is afgelegd.
Het herkansen van een voldoende eindcijfer vindt altijd plaats bij de reguliere herkansing in het
lopende studiejaar. Met de docent kunnen dus geen andere afspraken worden gemaakt.
Let op: Het laatste cijfer telt, ook als dit bij de herkansing een onvoldoende is. Bij een onvoldoende
worden de reeds toegekende ECTS voor het betreffende vak ongedaan gemaakt.
Let op: Mocht de herkansing van een voldoende resulteren in een onvoldoende, dan maak je voor dat
vak geen aanspraak op een individuele herkansing in de zin van art. 4.8 van de Regels en Richtlijnen (de
zogenoemde ‘laatstevakregeling’).
Wil je een voldoende eindcijfer herkansen? Lever dan onderstaand formulier volledig ingevuld en
ondertekend uiterlijk op de 20e kalenderdag na bekendmaking van het te herkansen cijfer op uSis bij
de balie van het OIC in. De inwilliging of afwijzing van het verzoek ontvang je zo spoedig mogelijk per
uMail.
Studentgegevens:
Naam

:__________________________________________________________

Studentnummer

:|___|___|___|___|___|___|___|

Naam opleiding/afstudeerrichting :___________________________________ Bachelor / Master
Mijn verzoek heeft betrekking op het vak:
Vaknaam

:__________________________________________________________

Studiegidsnummer

:__________________________________________________________

Aangeboden in:

: Bachelor 2-3 / Master

Behaald eindcijfer

: _________

Datum herkansing

: ___ /___ /_______

Behaald bij het (eind)tentamen d.d.: ___ /___ /_______

Hierbij verzoek ik het OIC om mijn hierboven genoemde cijfer uit de administratie te verwijderen en
deelname aan de herkansing toe te staan. Ik ben mij er van bewust dat deelname aan de herkansing
betekent dat het laatste cijfer geldt, ook als dit cijfer een onvoldoende is en dat ik bij inwilliging van
het verzoek mijn eenmalige kans om een voldoende te herkansen heb benut.
Datum ondertekening:

Handtekening:

__________________________
___________________________(student)
 Student heeft geldig ID laten zien of meegestuurd in de mail
 Kopie gemaakt en meegegeven

