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Beste studenten,
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. De nieuwsbrieven verschijnen onregelmatig, als er nieuws is. Lees de
nieuwsbrief altijd, want er kan belangrijke informatie voor je instaan.
Studiegids
De studiegids voor 2015-2016 staat op de website, zie http://students.uu.nl/beta/wiskunde onder Onderwijs >
Praktische informatie. Let op, de oude website Wiskuu.nl wordt niet meer bijgehouden.
Dubbeling van vakken
Wanneer je cursussen buiten wiskunde kiest en wilt opvoeren voor je diploma, is het belangrijk dat er geen dubbeling
is in de stof tussen twee cursussen. Wanneer de overlap te groot is, kan de examencommissie besluiten dat je niet
beide vakken mag opvoeren voor je diploma (zie art. 3.7 lid 3 van het OER). Als je hier vragen over hebt, dan kun je
dit voorleggen aan de examencommissie.
Vanaf 2015 zal de examencommissie niet meer toestaan (zie hieronder voor de overgangsregeling!):
1. Grondslagen van de Wiskunde (WISB323) in combinatie met een van de twee logicavakken Inleiding Logica bij
CKI of Logica voor filosofen bij Wijsbegeerte
2. De twee logicavakken Inleiding Logica bij CKI of Logica voor filosofen bij Wijsbegeerte samen. Deze twee
vakken stonden samen in een W&T cluster, vanaf september 2015 kan slechts een van beide opgevoerd
worden.
Als je twee van deze vakken met dubbeling al gevolgd hebt voor september 2015, kun je ze nog gewoon opvoeren
voor je diploma. Als je Inleiding Logica al gepland hebt voor blok 1 terwijl je al een van de andere twee vakken
gevolgd hebt, of als je planning voor dit studiejaar (2015-2016) door dit bericht ernstig in de problemen komt, dan zal
er nog een uitzondering gemaakt worden als overgangsregeling. Meld je in dit geval bij de studieadviseur Marian
Brands, M.M.Brands@uu.nl, dan zal er gezocht worden naar een oplossing. Vanaf volgend studiejaar (2016-2017)
worden deze uitzonderingen niet meer gemaakt.
Honoursprogramma
Voor tweedejaars Wiskunde- en Wiskunde en Toepassingenstudenten is er nog de mogelijkheid om in te stromen in
het honoursprogramma. Sta je gemiddeld een 7.5 of hoger en heb je in je eerste jaar 60 EC of meer gehaald, en zou
je meer uitdaging en verdieping in je wiskundestudie willen, dan is dit programma wellicht iets voor jou. Het heeft een
verdiepende wiskundecomponent en een verbredende interdisciplinaire component waarin je samen met de andere
honoursstudenten van beta projecten doet, symposia organiseert en een internationale reis maakt. Zie voor meer
informatie: http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/honours/honoursprogrammas-beta Je kunt je hiervoor bij
mij aanmelden tot 14 september. Stuur daarvoor een mail met een korte motivering.
Functies en Reeksen - roosterwijziging
Voor Functies en Reeksen is het toch gelukt om het hoorcollege op donderdag aansluitend aan het werkcollege te
roosteren. Zie Osiris voor de nieuwe tijden.
ICT en Onderwijs
In de attachment vind je informatie over waar je terecht kan met vragen over ICT en Onderwijs.
Resultaten NSE
In de attachement vind je informatie over de uitslag van de NSE-enquete. Dank voor het invullen hiervan, en goed om
te lezen dat studenten in de bachelor in het algemeen tevreden zijn. Om de opleiding te verbeteren is het goed als wij
ook concrete opmerkingen krijgen over het onderwijs, vul daarom altijd de Caracal-evaluaties is aan het einde van een
cursus. Ook kun je opmerkingen over je opleiding doorgeven aan de studentleden van de Opleidings- en
adviescommissie, zie de website om te weten te komen wie dit zijn: http://students.uu.nl/beta/wiskunde/naast-en-nade-studie/inspraak-en-medezeggenschap
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
https://solismail.uu.nl/owa/14.3.235.1/scripts/premium/blank.htm
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