Overgangsregeling bachelorprogramma Bedrijfskunde
Tweede jaar

Inleiding
In september 2014 is het bachelorprogramma Bedrijfskunde met een nieuw curriculum gestart. Het
nieuwe tweede jaar start voor het eerst in september 2015 en het derde jaar in september 2016. Per
september 2014 werden de eerstejaars vakken van het oude curriculum niet meer gedoceerd en vanaf
september 2015 geldt dit ook voor de tweedejaars vakken. Aansluitend aan de overgangsregeling voor
de eerstejaars vakken die geldig was in het jaar 2014 – 2015 heeft het faculteitsbestuur conform het
examenreglement en in overleg met de opleidingsdirecteuren, examencommissie en de
medezeggenschap een overgangsregeling vastgesteld voor studenten die één of meer vakken uit het
oude tweedejaars curriculum niet hebben gehaald.
Algemeen
• Deze overgangsregeling is alleen geldig in het academisch jaar 2015 – 2016 en is alleen van
toepassing op de tweedejaars vakken uit het oude curriculum van het bachelorprogramma
Bedrijfskunde.
• Voor alle tweedejaars vakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een schriftelijk
tentamen worden in het academisch jaar 2015 – 2016 nog twee tentamengelegenheden
georganiseerd. De eerste tentamengelegenheid zal worden georganiseerd in de periode waarin
het betreffende vak in het oude programma werd gedoceerd. De tweede gelegenheid zal
worden georganiseerd in dezelfde periode waarin de herkansing van het vak in het oude
programma ook werd aangeboden.
• Alle tweedejaars vakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een paper of
opdracht kunnen in het academisch jaar 2015 – 2016 alsnog worden afgesloten door middel van
een nieuwe opdracht of paper.
• De geldigheid van alle deelresultaten behaald in het jaar 2014 – 2015 voor tweedejaars vakken
uit het oude curriculum wordt verlengd tot 1 september 2016.
• 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 2015 het
volledige eerstejaars programma hebben afgerond of officieel uitstel krijgen van de BSA
commissie kunnen aanspraak maken op deze overgangsregeling.
• Studenten die uitstel krijgen van de BSA commissie of die slechts enkele vakken van het tweede
jaar hebben behaald wordt dringend aangeraden over te stappen naar het tweede jaar van het
nieuwe programma. Alle studenten die dit betreft worden in de zomer door de studieadviseurs
opgeroepen voor een gesprek hierover.
• Studenten die na het aflopen van deze overgangsregeling nog tweedejaars vakken uit het oude
curriculum moeten behalen, zullen in staat worden gesteld om alsnog aan de eindtermen van
het oude programma te voldoen door het afleggen van één of meer nieuwe vakken. Aangezien
de eindtermen in het nieuwe programma anders over de vakken verdeeld zijn, kan dit
betekenen dat de studielast hoger is dan het ontbrekende aantal studiepunten.
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Business Information Technology
Strategy and Environment
Financial Management
Organization Design
Human Resources Management
Statistics II (SPSS)
Management Accounting
Philosophy I
Quantitative Business Analysis
Logistics and Information
Systems
Services Marketing Management
Business Law I
Integration: Business Plan
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Voor alle vakken geldt dat ter voorbereiding op de tentamens de BB pagina 2014 – 2015 beschikbaar
blijft zodat zoveel mogelijk oefenmateriaal, college slides en, indien voorhanden, webcolleges
toegankelijk blijven. Ook zullen voor sommige vakken responsiecolleges worden georganiseerd. Welke
vakken dat zijn zal in de zomer 2015 worden bepaald.
Voor alle vragen over deze overgangsregeling kan contact worden opgenomen met de studieadviseurs
(studieadviseur.feweb@vu.nl).

Vastgesteld door het faculteitsbestuur, met instemming Gemeenschappelijke Vergadering, op 21 april
2015

