Overgangsregeling bachelorprogramma Econometrie en Operationele Research
Inleiding
In september 2014 zal het bachelorprogramma Econometrie en Operationele Research met een nieuw
curriculum starten, te beginnen met het eerste jaar. Het nieuwe tweede jaar start voor het eerst in
september 2015 en het derde jaar in september 2016. Dat betekent dat de eerstejaars vakken van het
oude curriculum vanaf september 2014 niet meer worden gedoceerd. Het faculteitsbestuur heeft
conform het examenreglement en in overleg met de opleidingsdirecteuren, examencommissie en de
medezeggenschap een overgangsregeling vastgesteld voor studenten die een of meer vakken uit het
oude eerstejaars curriculum niet hebben gehaald.

Algemeen
 Deze overgangsregeling is alleen geldig in het academisch jaar 2014 – 2015 en is alleen van
toepassing op de eerstejaars vakken uit het oude curriculum van het bachelorprogramma
Econometrie en Operationele Research.
 Voor alle eerstejaars vakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een schriftelijk
tentamen worden in het academisch jaar 2014 – 2015 nog twee tentamengelegenheden
georganiseerd, met uitzondering van het vak Kansrekening I waarvoor 1 kans in September 2014
en 1 kans in academisch jaar 2014 – 2015 wordt georganiseerd.
 Alle eerstejaars vakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een paper of
opdracht kunnen in het academisch jaar 2014 – 2015 alsnog worden afgesloten door middel van
een nieuwe opdracht of paper.
 De geldigheid van alle deelresultaten behaald in het jaar 2013 – 2014 voor eerstejaars vakken
uit het oude curriculum wordt verlengd tot 1 september 2015.
 Deze regeling geldt uiteraard niet voor studenten met een negatief BSA. De BSA regeling is
onverkort van toepassing, dat wil zeggen: alleen studenten die in juli / augustus 2014 een
voorwaardelijk positief BSA advies krijgen of officieel uitstel krijgen van de BSA commissie
kunnen aanspraak maken op deze overgangsregeling.
 Studenten die uitstel krijgen van de BSA commissie wordt dringend aangeraden over te stappen
naar het nieuwe programma. Zij starten dan opnieuw en krijgen daarmee weer twee jaar om het
eerstejaars programma af te ronden met in achtneming van de BSA norm van 42 EC. Alle
studenten die die dit betreft krijgen over deze mogelijkheid in de zomer apart bericht.

Overgangsregeling

Basisbegrippen
Computational Modelling
Inleiding Operationele Research
Integratie Practicum 1.6
Inleiding Wiskundige Economie
Calculus 2
Management Accounting 1.2
Financiering 1.5
Macro Economie 1.4
Kansrekening I*

Kansrekening II*
Calculus 1
Integratie Practicum 1.3
Lineaire Algebra

Studenten die een van deze vakken niet hebben gehaald krijgen in augustus
nader bericht.

Voor deze vakken wordt in week 7 van periode 1 een eerste tentamenkans
georganiseerd. In een enkel geval kan het ook gaan om een mondeling
tentamen. Een tweede kans wordt georganiseerd in week 7 van periode 4
(schriftelijk of mondeling).
Voor dit vak komt in het kader van de overgangsregeling een eerste
tentamenkans in september 2014. Studenten die dit betreft worden door
de docent geïnformeerd over waar en wanneer.
Voor dit vak worden in periode 1 en 2 bijspijkercolleges verzorgd. Ook de
eerste tentamenkans zal in periode 2 of periode 3 plaatsvinden.
Vervangend vak: Calculus I bij FEW, nieuwe vakcode X_400635)
Vervangend vak in het nieuwe curriculum: Introduction to Econometrics,
Operations Research and Mathematical Economics in 1.3
Vervangend vak in het nieuwe curriculum: Linear Algebra, periode 1.1 en
1.2, nieuwe vakcode X_400638

*Voor deze vakken geldt dat moment en vorm van de tweede kans wordt bepaald nadat de resultaten
van de eerste kans bekend zijn.

Voor alle vakken geldt dat in augustus meer specifieke informatie zal worden verstrekt. Verder zullen ter
voorbereiding op de tentamens zoveel mogelijk oefenmateriaal, college slides en, indien voorhanden,
webcolleges ter beschikking worden gesteld.

Vastgesteld door het faculteitsbestuur op 22 april 2014
Instemming Gemeenschappelijke Vergadering op 22 april 2014

Overgangsregeling bachelorprogramma Econometrie en Operationele Research
(eerste jaar)
Bijlage

Overgangsregeling per vak
Voor de eerstejaars bachelor vakken Econometrie in het schema hieronder is een overgangsregeling van
toepassing. Voor elk vak is aangegeven hoe de regeling er uitziet en welke acties al dan niet door de
student moeten worden ondernomen.

Computational Modelling
Integratie Practicum 1.6
Inleiding Wiskundige Economie
Financiering 1.5
Macro Economie 1.4

Kansrekening I*

Kansrekening II*

Studenten kunnen contact opnemen met de docent: Dr. K. Sneek
Na afloop van het behalen van de toelatende vakken krijgen studenten
hierover nader bericht.
Studenten kunnen contact opnemen met de docent: Dr. H. Houba
Voor deze vakken wordt in week 7 van periode 1 een eerste tentamenkans
georganiseerd. Let op: voor de veegtentamens in week 7 periode 1 hoeft
niet te worden ingetekend via VUnet. Een separaat tentamenrooster voor
deze week zal worden gepubliceerd op VUnet en de website. Studenten
kunnen in het rooster vinden waar en wanneer hun tentamens zijn en
dienen vervolgens alleen te zorgen op het juiste moment in de juiste zaal te
zijn. Alle inhoudelijke informatie is te vinden op de BB pagina 2013-2014
van het vak.
Een tweede kans voor deze vakken wordt georganiseerd in week 7 van
periode 4 (schriftelijk of mondeling).
Voor dit vak komt in het kader van de overgangsregeling een eerste
tentamenkans op 5 september 2014. Studenten die dit betreft worden door
de docent hierover verder geïnformeerd.
Voor dit vak worden in periode 1 en 2 bijspijkercolleges verzorgd. De eerste
tentamenkans zal eind januari plaatsvinden. Studenten worden door het
onderwijsbureau ingetekend voor de colleges en het tentamen. Tijd en
plaats van colleges en tentamen zijn dus terug te vinden in het persoonlijk
rooster op VUnet.

*Voor deze vakken geldt dat moment en vorm van de tweede kans wordt bepaald nadat de resultaten
van de eerste kans bekend zijn.
Voor alle vragen over deze bijlage bij de overgangsregeling kan contact worden opgenomen met de
studieadviseurs (studieadviseur.feweb@vu.nl).

Veegtentamens week 42 - 13 t/m 17 oktober 2014
maandag 13.10.2014
08.45 E_EBE1_KM1
08.45 E_EBE1_MIEC2
12.00 E_BK1_LOR
12.00 E_IBA1_LOR
12.00 E_BK1_MKTM
15.15 E_EBE1_GEI

Kwantitatieve methoden 1.1
Micro economie 1.2
Logistics & Operation Research 1.4 BK
Logistics & Operation Research 1.4 IBA
Marketing Management 1.1 BK
Gesch van eco instituties 1.4

HG-12A33
HG-4A04
HG-4A04
HG-4A04
HG-8A00
HG-2A06

dinsdag 14.10.2014
08.45 E_EBE1_MO1
08.45 E_EBE1_MAAC
08.45 E_BK1_OB
08.45 E_IBA1_OB
12.00 E_IBA1_IIBA
12.00 E_BK1_BASI
15.15 E_BK1_FFA
15.15 E_IBA1_FFA
15.15 E_EBE1_KM4

Management & organisatie 1.1
Management Accounting 1.2
Organizational Behavior 1.4 BK
Organizational Behavior 1.4 IBA
Introduction to Int Business Adminstration 1.1
Business Administration in the Service Industry
Finance and Financial Arithmetic 1.5 BK
Finance and Financial Arithmetic 1.5 IBA
Practicum kwantitatieve ment/stat meth 1.6

HG-2A02
HG-4A05
HG-2A06
HG-2A06
HG-2A06
HG-2A00
HG-4A00
HG-4A00
locatie volgt

woensdag 15.10.2014
08.45 E_EBE1_FIN
15.15 E_BK1_EC
15.15 E_IBA1_EC
15.15 E_EBE1_MAEC2
15.15 E_EBE1_MKT1

Financiering 1.5
Economics 1.6 BK
Economics 1.6 IBA
Macro evconomie 1.5
Marketing 1.1 + Mkt 1.2

HG-2A00
HG-4A00
HG-4A00
HG-4A04
HG-2A06

donderdag 16.10.2014
08.45 E_EBE1_MAEC1
12.00 E_BK1_BRM
12.00 E_IBA1_BRM
15.15 E_EBE1_KM3

Macro economie 1.4
Business Research Methods
Business Research Methods
KM 1.4

HG-2A00
locatie volgt
locatie volgt
HG-4A05

