
   GEDRAGSCODE TAAL  UNIVERSITEIT UTRECHT   Deze Gedragscode Taal is vastgesteld op grond van artikel 7.2 sub c Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).  Artikel 7.2 WHW - Taal  Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In afwijking van de eerste volzin kan een andere taal worden gebezigd:  a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft, b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, of,  c. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode.     Preambule De Universiteit Utrecht heeft een internationaal karakter, wat onder meer tot uitdrukking komt in: • de inrichting van haar onderwijs in een undergraduate fase en een graduate fase, in overeenstemming met de internationale praktijk;  • het wereldwijd werven van studenten voor bepaalde bachelor- en masteropleidingen; • het streven naar een internationale aansluiting van, en mobiliteit binnen bachelor- en masteropleidingen; • het streven naar een internationale aansluiting van masteropleidingen op promotietrajecten; • het stimuleren van studenten en docenten van de Universiteit Utrecht om internationale ervaringen op te doen aan universiteiten in Europa en de rest van de wereld en van studenten en docenten van elders om in Utrecht dergelijke ervaring op te doen.   Gezien het bovenstaande verzorgt de Universiteit enkele bacheloropleidingen en een groot aantal masteropleidingen in andere talen dan de Nederlandse taal (hierna: “vreemde talen”), indien dit het internationale karakter van de Universiteit Utrecht bevordert.  Deze gedragscode vormt een uitwerking van de Richtlijn Uitvoering Bachelor-Master.   Artikel 1 De decaan kan bepalen dat een of meer bachelor- en/of masteropleidingen binnen zijn faculteit geheel of gedeeltelijk worden verzorgd in een vreemde taal op de volgende gronden: a. Er is sprake van een situatie als bedoeld in artikel 7.2 aanhef, onder sub a en/of b WHW. b. Indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig het internationale karakter van de Universiteit Utrecht zoals omschreven in de preambule van deze gedragscode.  Artikel 2 Indien het onderwijs van een bachelor- of masteropleiding geheel of gedeeltelijk wordt verzorgd in een vreemde taal regelt de onderwijs- en examenregeling van deze opleiding het volgende: a. de taal of talen waarin het onderwijs wordt verzorgd; b. de vooropleidingseisen voor de bachelor- of masteropleiding, of bepaalde onderdelen daarvan, die verband houden met de verzorging van deze opleiding in de vreemde taal, met inachtneming  van artikel 5; c. de wijze waarop deze vooropleidingseisen die verband houden met de verzorging van de bachelor- of masteropleiding in de vreemde taal worden getoetst.  Artikel 3 Indien een bachelor- of masteropleiding merendeels in een vreemde taal wordt verzorgd dienen het studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling van deze opleiding zowel in deze taal als in de Nederlandse taal beschikbaar te zijn.  



    Artikel 4 Lid 1 Het geheel of gedeeltelijk verzorgen van een bachelor- of masteropleiding in een vreemde taal leidt niet tot een verhoging van het aantal studiepunten van deze opleiding. Lid 2 Wijziging van de taal van een bachelor- of masteropleiding vindt op een tijdstip plaats waarop deze wijziging de belangen van de studenten van deze opleiding niet onevenredig schaadt.   Artikel 5 De vooropleidingseisen voor een bacheloropleiding, die verband houden met de hele of gedeeltelijke verzorging van deze bacheloropleiding in een vreemde taal, zijn niet zwaarder dan de wettelijk bepaalde vooropleidingseisen voor deze bacheloropleiding.  Artikel 6 De decaan draagt binnen zijn faculteit zorg voor een passend taalniveau van de medewerkers die belast zijn met het verzorgen van een bachelor- of masteropleiding in een vreemde taal.  Vastgesteld door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht op 20 januari 2004. 


