Erasmus School of Law
Scriptieovereenkomst en authenticiteitsverklaring
Ondergetekende student is voornemens een scriptie te schrijven en zal daarbij handelen
overeenkomstig de door de faculteit gestelde eisen.
Naam: __________________________________________________________________m/v
Studentnummer: ___________________________________________________________________
Studieadres: _____________________________________________Telefoonnr: ________________
Naam scriptiebegeleider: _____________________________________________________________
Mastervariant: ___________________________________________Aantal ECTS: ________________
NB: Wilt u een scriptie schrijven voor meer/minder ECTS dan in het OER van de betreffende
masteropleiding voorgeschreven staat, dan is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de
examencommissie Erasmus School of Law.
1.Voorlopige probleemstelling
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Voorlopige hoofdstukindeling
Hoofdstuk 1. ______________________________________________________________________
Hoofdstuk 2. ______________________________________________________________________
Hoofdstuk 3. ______________________________________________________________________
Hoofdstuk 4. ______________________________________________________________________
Hoofdstuk 5. ______________________________________________________________________
Hoofdstuk 6. ______________________________________________________________________
3. Voorlopige planning
Datum
1. Start scriptie
2.
3.
4.
5.
6. Inleveren manuscript
7. Uitslag(vier weken na inleveren manuscript)

4. Inleveren definitieve scriptie
•

De definitieve scriptie dient te worden ge-upload via "Scriptie uploads
examencommissie", te vinden in het menu van de leeromgeving van de scriptie op Lawweb.

•

De definitieve scriptie moet in tweevoud worden ingeleverd: 1 exemplaar bij de
scriptiebegeleider en 1 exemplaar bij de examencommissie, via Studiepunt ESL, M6-06. Het
exemplaar voor de examencommissie dient door de twee beoordelaars te zijn afgetekend als
definitief exemplaar.
Bij inlevering bij de examencommissie dient de roze doorslag van het tentamenbriefje,
voorzien van cijfer en handtekening van de scriptiebegeleider en de tweede beoordelaar, te
worden overlegd (voor de scriptie van de masteropleiding Financieel recht geldt hetgeen in
de scriptiebrochure Financieel recht staat) alsmede deze scriptieovereenkomst. Het originele
(witte) tentamenbriefje wordt door de scriptiebegeleider naar bureau examens verzonden.
Als niet aan deze voorwaarden is voldaan dan wordt de scriptie niet ingenomen door de
examencommissie en wordt geen ontvangstverklaring verstrekt. Deze ontvangstverklaring is
nodig om te kunnen afstuderen.

•

•

5. Authenticiteitsverklaring
Met ondertekening van deze overeenkomst verklaar ik _____________________________________
___________________ student aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, dat ik bij het schrijven van mijn scriptie over het onderwerp: ______________________
________________________________ _________________________________________________
geen plagiaat zal plegen en dat de scriptie het resultaat is van mijn eigen werk en verwoord is in mijn
eigen woorden, behoudens citaten. Daar waar mijn scriptie gebaseerd is op informatie dan wel
ideeën van een ander zal ik die ander recht doen door naar diens geraadpleegde werk te verwijzen.
Tevens verklaar ik dat ik te allen tijde verantwoordelijk blijf voor het bovenstaande.

Datum

Handtekening Student

Handtekening eerste begeleider

____________________

___________________

____________________

