
Aankondiging uitreikingen eerste G2020 Bachelor diploma’s & 
feest georganiseerd door Panacea 

Maandag 30 oktober a.s. vinden de jaarlijkse bachelordiplomauitreikingen plaats, 
dit jaar een extra feestelijke gelegenheid want op deze dag worden de eerste 

G2020 bachelordiploma’s uitgereikt. 

Gezien het grote aantal bezoekers op deze dag worden de uitreikingen voor de 
afzonderlijke Learning Communities verspreid over de dag georganiseerd. De 

eerste uitreiking zal plaatsvinden om 11.30 uur in de ochtend, de laatste in de 
namiddag (zie bijlage tijdschema uitreikingen).  

De uitreiking duurt ongeveer anderhalf uur en het programma is globaal als 

volgt: 

 Opening door de voorzitter van de examencommissie, Dr. W. Nieuwland, 
 Een woord van de prodecaan: Prof.dr. J.C.C. Borleffs, 

 Een praatje door de Dean van de desbetreffende Learning Community. 
 Vervolgens zal elke geslaagde het diploma ontvangen. Tijdens deze 

ceremonie vertellen studenten over hun ervaringen met het nieuwe 

curriculum G2020. Tijdens het tekenen van het diploma wordt dit moment 
vastgelegd door een fotograaf van de Panacea fotocommissie.  

 Studenten zullen naar voren worden geroepen om het diploma te 
ondertekenen. Om dit logistiek allemaal goed te laten verlopen, is het van 
belang dat de aanwijzingen van de organisatie goed worden opgevolgd.  

 Na de sluiting van de ceremonie is er gelegenheid om onder het genot van 
een hapje en drankje jezelf samen met je ouders en/of studiegenoten op 

de foto te zetten in de hal geb. 3219 door de fotograaf van de Panacea 
fotocommissie.  

Een geslaagde kan tot maximaal 3 personen meenemen om de uitreiking bij te 
wonen. Aanmelden voor de uitreiking is verplicht (om logistieke redenen). Vanaf 

1 oktober is dit mogelijk via ProgressWWW (www.progresswww.nl/rug). De 
deadline voor aanmelding is 15 oktober. Voor alle duidelijkheid: Deze uitreiking 

is uitsluitend bedoeld voor Bachelor G2020 studenten die vóór 1 september 2017 
(studiejaar 2016-2017)  hun diploma hebben behaald. Vergeet niet je 
studenten kaart mee te nemen ter identificatie, anders kan het diploma 

niet aan je worden uitgereikt !!   

Studenten dienen op de door de organisatie aangewezen stoel te gaan zitten. Op 
de stoel zal een sticker met je naam liggen. We willen je vragen deze sticker op 

te plakken. Je kunt dus niet bij de mensen zitten die je meeneemt! Om logistieke 
redenen kunnen tijdens het plenaire deel van het programma geen foto’s worden 

gemaakt door de personen die je meeneemt.  

’s Avonds zal er, in samenwerking met de Medische Faculteitsvereniging Panacea 
een feest worden georganiseerd voor alle geslaagden. Het feest zal beginnen om 
23:00  uur en doorgaan tot in de late uurtjes. Het thema houden we nog even 

geheim, maar het feest zal plaatsvinden in het Platformtheater, Boterdiep 46.  
Dus eet nog wat met je ouders, breng je diploma naar huis en proost tijdens het 

http://www.progresswww.nl/rug


feest met al je vrienden op het behalen van je bachelor en de overgang naar de 

master! 

Zijn er vragen of lukt vanaf 1 oktober het aanmelden niet, neem dan 
contact op met cijfersgeneeskunde@umcg.nl 

  

 


