
Promotiereglement 2021 

Bijlage E 

 

Ius promovendi voor UHD’s 

 

1. Er is één universitaire beleidslijn (geen differentiatie per faculteit of LUMC) en deze heeft betrekking 

op UHD’s, medewerkers met de functie Onderzoeker 1 en - voor het LUMC - op de wetenschappelijk 

onderzoeker/docent 14 benoemd als werknemer met expliciete functietitel Associate Professor, die 

aan de Universiteit Leiden respectievelijk het LUMC zijn benoemd. Voor de leesbaarheid wordt 

verder in deze regeling alleen gesproken van ‘UHD’; 

2. Een UHD heeft het ius promovendi niet uit hoofde van de functie, maar alleen indien het College 

voor Promoties dit de UHD individueel heeft verleend; 

3. Het College voor Promoties verleent het ius promovendi aan een UHD op beargumenteerde 

voordracht van de decaan van de betreffende faculteit, die heeft vastgesteld dat de UHD voldoet aan 

de onder 6. hieronder genoemde vereisten, gehoord een hoogleraar uit het desbetreffende 

vakgebied;  

4. Het verzoek van een UHD om als promotor te worden benoemd, moet voorafgaand aan of bij het 

begin van het promotietraject zijn gehonoreerd De UHD aan wie het ius is toegekend kan daarna ook 

optreden als promotor voor de promovendi die de UHD reeds als copromotor begeleidde; 

5. Als voor een bepaald promotietraject een UHD als promotor is aangewezen, wordt er een tweede 

promotor benoemd die hoogleraar is; 

6. In de regel komt een UHD alleen voor het ius promovendi in aanmerking indien de UHD reeds ten 

minste drie promovendi naar de promotie heeft begeleid aan een Nederlandse universiteit of in 

gelijksoortige begeleidingstrajecten aan buitenlandse universiteiten, dan wel ten minste twee èn een 

cursus promovendibegeleiding heeft gevolgd. Ook moet de UHD de middelen waaruit de 

promovendi voor wie het ius promovendi wordt aangevraagd zijn gefinancierd, eigenstandig hebben 

verworven of moet de self-funded- of buitenpromovendi zelf hebben geworven; 

7. Eenmaal verworven, behoudt een UHD het ius promovendi voor de duur van de aanstelling aan de 

Universiteit Leiden of het LUMC. Indien de aanstelling afloopt wegens pensionering, behoudt de 

UHD dit ius nog gedurende vijf jaar. Op de termijn kan per geval door het College voor Promoties een 

uitzondering worden gemaakt; 

8. Een UHD die aan een andere Nederlandse universiteit het ius heeft verkregen en in Leidse dienst 

komt, heeft niet automatisch in Leiden het ius, maar een verzoek tot toekenning daarvan wordt 

welwillend behandeld. 

9. Conform Promotiereglement hoofdstuk 9, Geschillenprocedure, kan tegen een besluit van het 

College voor Promoties bij dat College bezwaar worden gemaakt. Daarna is er de mogelijkheid van 

een beroepsprocedure; 



10. Deze regeling geldt sinds 8 februari 2018; vanaf die datum kan het ius promovendi aan UHD’s 

worden verleend; 

11. Over het overgangsrecht beslist het College voor Promoties; 

12. Alleen hoogleraren (en de pedel) dragen tijdens promotieplechtigheden een toga. 

 


