Faculteit Geesteswetenschappen

Cursussen zoeken in de
Onderwijscatalogus
Voor je profilering kun je cursussen gebruiken uit het aanbod van de hele
Universiteit. Deze cursussen kun je zoeken via de Onderwijscatalogus. Op
http://students.uu.nl vind je het logo van de Onderwijscatalogus onder aan de
pagina. Via Osiris Student is dezelfde zoekfunctionaliteit ter beschikking.

Enkele tips voor het zoeken:
1. Controleer het collegejaar (2015 betekent 2015-2016)
2. Zoek cursussen in één specifiek blok, bijv blok 1, om hele lange overzichten
te voorkomen
Vul in bij Aanvangsblok “1”.
3. Zoek cursussen binnen een faculteit, bijv Geesteswetenschappen:
Faculteit Geesteswetenschappen.
4. Zoek cursussen binnen een deel van de Faculteit, bijv 1 School.
Vul in bij School / Opleiding:
 Ug School Filosofie en religiewetenschap (Ug betekent Undergraduate)
 Ug School Geschiedenis en kunstgeschiedenis
 Ug School Liberal arts
 Ug School Media en Cultuurwetenschappen
 Ug School Talen, Literatuur en Communicatie
5. Zoek alleen cursussen op niv 1, 2 of 3
Vul in bij Categorie / Niveau:
 Bachelor Inleiding (niveau 1)
 Bachelor Verdiepend (niveau 2)
 Bachelor Gevorderd (niveau 3)
6. Zoek cursussen bij een andere Faculteit, kies juiste faculteit en vul dan in bij
het veld Bijvakker “Ja”.
7. Zoek cursussen waar je je op dat moment voor kunt inschrijven, kies dan bij
Toon “cursussen open voor inschrijving”.
8. Wanneer je zoekt op titel of trefwoord, plaats deze dan tussen % (vb.
%trefwoord%), dat geeft de beste resultaten. Wil je naast de titel ook in de
rest van de cursusbeschrijving zoeken, zet dan een vinkje. Denk aan
Engelstalige termen voor het vinden van Engelstalige cursussen

Timeslot

Het timeslot van de cursussen staat niet in de resultatenlijst.
Controleer bij het kiezen van cursussen per blok dat je
cursussen kiest die niet overlappen in timeslot.

Niveau

De cursuscode van cursussen binnen de Faculteit
Geesteswetenschappen wordt aangegeven met de 3e positie
in de cursuscode, bijv KU1V12005 is een cursus op niveau 1.
Zoek je alleen cursussen van een bepaald niveau? Neem het
dan mee als selectiecriterium.

Inschrijfperiode

Schrijf je op tijd in voor cursussen. De data staan op de
studentensite. Het Studiepunt stuurt mails over het starten
en sluiten van de inschrijvingsperiode. Schrijf in per 2
blokken tegelijk. Let op: sommige cursussen hebben een
plaatsingscommissie. Dit komt vooral voor bij de School
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Cursussen met plaatsing
sluiten op de 4e inschrijvingsdag al om 16.00 uur.
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