Minor volgen buiten de opleiding geneeskunde
Je kunt ook een minor volgen aan een andere faculteit binnen de VU, Nederlandse universiteit of buitenlandse
universiteit. Hiervoor heb je vooraf toestemming nodig van de deelexamencommissie. De deelexamencommissie
beoordeelt of de door jou voorgestelde minor voldoet aan de door de opleiding gestelde eisen voor een minor. De
deelexamencommissie beslist per individuele aanvraag, op basis van de verstrekte gegevens. Dat betekent dat
individuele besluiten niet te vergelijken zijn.
Criteria
Alvorens je een aanvraag indient kun je van te voren alvast nagaan of jouw aanvraag voor een minor buiten de
faculteit kan voldoen aan de volgende criteria:
1. Het onderwijs wordt aangeboden door een universitaire instelling in Nederland of een buitenlandse
universitaire instelling.
2. Voor een minor gevolgd aan de VU, andere Nederlandse of buitenlandse universiteit, dient het onderwijs
van maximaal één onderwijseenheid (maximaal 6 EC) op niveau 100 en tenminste twee onderwijseenheden
(minimaal
12 EC) op niveau 300 te zijn.
3. De minor heeft een omvang van tenminste 24 EC
4. Het onderwijs betreft onderwijseenheden die inhoudelijk niet overeenkomen met onderdelen uit het reguliere
geneeskunde programma VUmc‐compas 15
5. De minor betreft geen meeloopstage of mini coschap of andere stage.
6. De minor wordt afgesloten met een tentamen.
7. De minor betreft een samenhangend programma
8. Nadere criteria staan in artikel 21 van de Regels en Richtlijnen van de Bacheloropleiding
Aanleveren bewijslast
Om je aanvraag te kunnen beoordelen lever je de onderstaande informatie aan:
• NAW‐gegevens universiteit
• Vak beschrijvingen (studiegids)
• Bij het volgen van losse vakken schrijf je een motivatie waarin staat beschreven waarom deze vakken
een samenhangend programma zijn.
• Beschrijving wijze van toetsing (examinering) per vak
• Aantal EC per vak of minor
• Niveau aanduiding per vak of minor
• Voertaal per vak of minor
• Literatuur per vak of minor
• Data wanneer je de vakken volgt
• Indien je aan een Europese universiteit gaat studeren lever je na goedkeuring van de
deelexamencommissie een ‘learning agreement’ in. Ook deze wordt beoordeeld door de
deelexamencommissie. Nadat de ‘learning agreement’ is goedgekeurd is je goedkeuring definitief.
Datum indiening aanvraag voor goedkeuring
 Deadline om goedkeuring te vragen voor externe minoren in Nederland: 1 mei van het lopende studiejaar;
 Deadline om goedkeuring te vragen voor externe minoren in het buitenland: 1 juni van het lopende
studiejaar.

