Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
Kopie:

Berg, B.N. van den (Barbara) B.N.vandenBerg@uu.nl
Wisper B, nr. 3 - 2015/2016
29 september 2015 18:26
Science Bachelor Students Math Science.Bachelor.Students.Math-l@uu.nl
Brands, M.M. (Marian) M.M.Brands@uu.nl, Bisseling, R.H. (Rob) R.H.Bisseling@uu.nl, Ruijgrok, M. (Matthijs)
M.Ruijgrok@uu.nl, Leur, J.W. van de (Johan) J.W.vandeLeur@uu.nl

Beste studenten,
Ik heb deze keer de volgende mededelingen voor jullie:
Mastervoorlichtingsavond
Op woensdag 7 oktober is de Masteravond met informatie over de masters aan de UU, waaronder Mathematical Sciences. Meld je aan als
je hier heen wilt gaan, via:
https://start.uu.nl/form/masteravond
Timeslot Inleiding Topologie
De timeslots waarbinnen Inleiding Topologie is geroosterd, staan helaas niet goed in de onderwijscatalogus (hier wordt aan gewerkt door
OSZ): er staat timeslot C en D, maar dit moet zijn timeslot A en C. De tijden dat het vak geroosterd is (onder het tabje rooster) kloppen
WEL, en ook de tijden zoals die op de studentenwebsite staan kloppen: http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/roosters
Mijn excuus hiervoor, ik hoop dat de studenten die dit vak van plan zijn te volgen, er zelf al achter waren gekomen, en hierdoor geen
problemen hebben met hun studieschema. De reden dat het in twee timeslots geroosterd is, is dat het vak door veel studenten naast
kwantummechanica gevolgd wordt, en het helaas niet anders te roosteren was.
Takenverdeling onderwijsmanagement
Vanaf september is Thijs Ruijgrok terug als onderwijsmanager. We hebben de onderwijsmanagementtaken verdeeld, in de bijlage vinden
jullie voor welke vragen je bij wie terecht kunt.
Wiskuu.nl uit de lucht
Sinds vorige week is wiskuu.nl niet meer in de lucht, en wordt je automatisch doorgelinkt naar de studentensite van de bachelor
wiskunde. Laat het me vooral weten als je nog informatie op deze nieuwe website mist, of onvindbaar vindt, dan kan ik de website
verbeteren, of je problemen doorgeven aan de juiste persoon. Donderdag zal ik hier ook over praten met Ruben Meijs van het Wiskunde
Overleg (WOL), maar ik hoor graag jullie commentaar.
Colleges van 17.00-19.00
In de DUB (zie: http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/uu-studenten-krijgen-vaker-colleges-vooravond.html ) stond het al aangekondigd:
het zal vaker voor kunnen komen dat er onderwijs van 17.00-19.00 geroosterd wordt, omdat er minder onderwijsruimte beschikbaar is.
We doen ons best om het zo veel mogelijk te voorkomen, maar helaas zal het ook bij wiskunde gebeuren dat je onderwijs hebt tot 19.00.
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
-Onderwijsmanager wiskunde

