BESLUIT RETRIBUTIEBELEID 2011-2012 (vastgesteld op 24 mei 2011)

Het College van Bestuur besluit […] de hoogte van het instellingscollegegeld voor EER-studenten, dat wil
zeggen Nederlandse studenten en studenten die daar in artikel 2.2. van de Wet studiefinanciering 2000 en
artikel 7.45 van de WHW aan gelijkgesteld zijn, voor het studiejaar 2011/2012 als volgt vast te stellen:
a. Voor studenten die instellingscollegegeld verschuldigd zijn voor een bachelor- of masteropleiding
waarmee zij begonnen terwijl zij in Leiden waren ingeschreven voor een andere, inmiddels afgeronde
bachelor- resp. masteropleiding geldt het gereduceerd instellingscollegegeld.
b. Ook voor studenten die in het studiejaar 2010/2011 een bachelor- of masteropleiding aan de
Universiteit Leiden hebben afgerond, geldt t.b.v. een tweede bachelor- resp. masteropleiding het
gereduceerd instellingscollegegeld.
c. Het aantal jaren gedurende welke studenten zich tegen gereduceerd tarief kunnen inschrijven voor het
volgen van een tweede masteropleiding na afronding van de eerste masteropleiding is ten hoogste één
jaar meer dan de nominale studieduur van de desbetreffende tweede opleiding.
d. Voor studenten die in het studiejaar 2010/2011 het gereduceerd instellingscollegegeld verschuldigd
waren voor een tweede bacheloropleiding of voor een tweede masteropleiding met een studieduur van
meer dan één jaar en deze opleiding in het studiejaar 2011/2012 continueren, geldt het gereduceerd
instellingscollegegeld.
e. Studenten die in het studiejaar 2010/2011 ingeschreven waren voor een bacheloropleiding zijn voor een
daarop aansluitende, tweede masteropleiding gedurende de nominale studieduur van de
masteropleiding het gereduceerd instellingscollegegeld verschuldigd, indien zij met deze opleiding
beginnen in het studiejaar volgend op het studiejaar waarin zij het diploma behaald hebben.
f. Voor studenten die een bacheloropleiding hebben afgerond en zich inschrijven aan de Universiteit
Leiden voor een zgn. pre-mastertraject ter voorbereiding op een voorgenomen inschrijving voor een
masteropleiding bij de Universiteit Leiden geldt het gereduceerde instellingscollegegeld.
g. Het gereduceerde instellingscollegegeld voor studenten die in het studiejaar 2010/2011 een collegegeld
ter hoogte van het wettelijk collegegeld – in casu € 1.672 – verschuldigd waren, is gelijk aan het wettelijk
collegegeld en bedraagt in het studiejaar 2011/2012 derhalve € 1.713.
h. Het gereduceerde instellingscollegegeld voor studenten die in het studiejaar 2010/11 het instellingscollegegeld van € 2.300 verschuldigd waren, bedraagt in het studiejaar 2011/12 € 2.350.
i. Het collegegeld (tuition fee) voor studenten die zijn toegelaten tot de bacheloropleiding Liberal Arts &
Sciences van het Leiden University College The Hague en het instellingscollegegeld verschuldigd zijn,
bedraagt in het studiejaar 2011/2012 € 9.400.
j. De toeslag (institutional fee) op het verschuldigde collegegeld voor studenten die zijn toegelaten tot de
bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van het Leiden University College The Hague bedraagt in het
studiejaar 2011/2012 € 1.875.

k. Voor alle andere EER-studenten geldt hetzelfde instellingscollegegeld als voor niet-EER-studenten. Dat
is voor het studiejaar 2011/2012 reeds vastgesteld op 25 mei 2010 en bedraagt:
- voor bacheloropleidingen
alfa/gamma
€
5.280
- voor bacheloropleidingen
bèta/medisch
€
9.600
- voor masteropleidingen
alfa/gamma
€ 14.650
- voor masteropleidingen
bèta/biomedisch
€ 18.100
- voor masteropleidingen
geneeskunde
€ 19.700
l. De bijdrage die verschuldigd is door toehoorders die in het studiejaar 2010/2011 colleges willen volgen,
doch geen tentamens en examens afleggen bedraagt € 940.
m. Zij die zich inschrijven als extraneus zijn een examengeld verschuldigd dat overeenkomt met het
wettelijk collegegeld, dus € 1.713 voor het studiejaar 2011/2012.
n. In zeer bijzondere omstandigheden, waarbij uitvoering van dit besluit tot onbillijkheden van
overwegende aard leidt, kan het College van Bestuur van dit besluit afwijken.

Tarieven instellingscollegegeld 2011/2012 en 2012/2013
Instellingscollegegeld voor EER- studenten 1
Academisch jaar

2011/2012

Wettelijk collegegeld

2012/2013 Toelichting

€ 1.713

p.m.

Gereduceerd tarief 1

€ 1.713

p.m.

gelijk aan wettelijk collegegeld

Gereduceerd tarief 2

€2.350

p.m.

overgangsregeling 30+

Bachelor, alfa/gamma

€ 5.280

€ 9.600

overgangsregeling € 5.410

Bachelor, bèta/BMW

€ 9.600

€ 12.100

overgangsregeling € 9.840

Bachelor geneeskunde

€ 9.600

€ 14.000

overgangsregeling € 9.840

Bachelor, liberal arts & sciences

€ 9.400

€ 9.600

Master, alfa/gamma

€ 14.650

€ 13.600

Master, bèta/BMW

€ 18.100

€ 17.200

Master, geneeskunde

€ 19.700

€ 20.200

Instellingscollegegeld

“tuition fee”

Overige onderwijstarieven
Academisch jaar
Toehoorder

2011/2012 Toelichting
€ 940

Extraneus < 30 jaar

€ 1.713

Extraneus ≥ 30 jaar

€ 2.350

Contractonderwijs, bachelor (incl. tentamen)

€ 89,00

per studiepunt

€ 116,00

per studiepunt

Aanschuifonderwijs, bachelor (excl. tentamen)

€ 44,50

per studiepunt

Aanschuifonderwijs, master (excl. tentamen)

€ 58,00

per studiepunt

Toeslag University College

€ 1.875

"institutional fee"

Contractonderwijs, master (incl. tentamen)

1

Inclusief studenten met de Zwitserse en Surinaamse nationaliteit.

Tarieven instellingscollegegeld 2011/2012 en 2012/2013

Instellingscollegegeld voor niet-EER- studenten zonder recht op studiefinanciering
Academisch jaar

2011/2012

2012/2013 Toelichting

Bachelor UAF-studenten

€ 1.713

p.m.

= gereduceerd tarief

Bachelor ingestroomd vóór 2009/10

€ 2.350

p.m.

= overgangsregeling

Bachelor alfa/gamma

€ 5.280

€ 10.500

Bachelor bèta/BMW

€ 9.600

€ 13.300

Bachelor geneeskunde

€ 9.600

€ 15.400

Bachelor liberal arts & sciences

€ 9.400

€ 10.500

Toeslag University College

€ 1.875

€ 1.925

Master alfa/gamma

€ 14.650

€ 15.000

Master bèta/BMW

€ 18.100

€ 18.900

Master geneeskunde

€ 19.700

€ 22.200

Masteropleiding tot leraar

€ 1.713

p.m.

= gereduceerd tarief

Master UAF-studenten

€ 1.713

p.m.

= gereduceerd tarief

Study Abroad Programme – 30 ECTS

€ 6.100

€ 6.250

excl. Huisvesting

Study Abroad Programme – 60 ECTS

€ 12.100

€ 12.400

excl. Huisvesting

“tuition fee”
"institutional fee"

Instellingscollegegeld geldend voor niet-bekostigde opleidingen
Academisch jaar

2011/2012

2012/2013

MSc Vitality and Ageing

€ 18.100

€ 22.200

MSc International Relations & Diplomacy

€ 15.750

€ 16.250

LLM European and Int. Business Law

€ 14.650

€ 16.700

€ 7.350

€ 8.400

€ 18.000

€ 18.000

€ 9.050

€ 9.050

€ 14.650

€ 16.700

€ 7.350

€ 8.400

€ 15.000

€ 16.700

€ 7.550

€ 8.400

€ 15.500

€ 17.200

€ 7.800

€ 8.650

LLM European and Int. Business Law (deeltijd)
LLM International Tax Law
LLM International Tax Law (deeltijd)
LLM Public International Law
LLM Public International Law (deeltijd)
LLM Air and Space Law
LLM Air and Space Law (deeltijd)
LLM Air and Space Law, blended learning
LLM Air and Space Law, blended learning (deeltijd)

Toelichting

