
 

 Richtlijn proefschrift – Faculteit der Rechtsgeleerdheid  
 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid hanteert de volgende richtlijn m.b.t. de vorm en de omvang van het 
proefschrift. Wat betreft de vorm is het mogelijk om te promoveren op:  
 
a) een wetenschappelijke monografie of  
b) een bundeling van een aantal afzonderlijke wetenschappelijke artikelen.  
 
Voor het promoveren op artikelen zijn de volgende minimumeisen geformuleerd.  
Een proefschrift op basis van artikelen:  
– bestaat uit vier of meer artikelen/ hoofdstukken;  
– mag bestaan uit een combinatie van artikelen en hoofdstukken;  
– bestaat uit twee of meer artikelen die ingediend zijn bij een erkend wetenschappelijk tijdschrift dan 
wel bij een peer reviewed (double blind) tijdschrift, en waarvan ten minste één artikel door een 
tijdschriftredactie is geaccepteerd;  
– mag bestaan uit artikelen die nog niet geaccepteerd zijn door een tijdschriftredactie;  
– mag bestaan uit artikelen/ hoofdstukken die nog niet gepubliceerd zijn;  
– moet een inhoudelijke samenhang kennen;  
– moet een inleidend hoofdstuk of samenvattende slotbeschouwing bevatten waarin die samenhang 
wordt uiteengezet;  
– mag artikelen bevatten met meer auteurs mits zij in overwegende mate aan de promovendus zijn toe 
te schrijven. In dat geval zal een aanvullende verklaring door de promovendus en diens promotor(en) 
worden ondertekend en met het proefschrift worden meegestuurd naar de promotiecommissie;  
– mag geen artikelen bevatten die, behoudens dispensatie, al vijf jaar gepubliceerd waren voordat de 
promovendus de hoogleraar voor het eerst vroeg om als promotor op te treden;   
– mag ook andersoortige wetenschappelijke publicaties dan artikelen bevatten, zoals preadviezen, 
bijdragen aan wetenschappelijke bundels, wetenschappelijke rapporten;  
– mag de artikelen opnemen in facsimile dan wel in een nieuwe lay-out;  
– mag een actualisering van de artikelen bevatten dan wel achterwege laten;  
– dient verder te voldoen aan alle voorwaarden en eisen die in het Promotiereglement worden gesteld 
aan een proefschrift.  
 
De faculteit stelt als richtlijn voor de omvang voor zowel a als b: maximaal 300 pp. (100.000 woorden) 
(exclusief literatuurlijst en voet- en eindnoten). 


