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Beste studenten,
Ik heb de volgende mededelingen voor jullie:
Bachelorscriptie deadline juni 2 weken later
Omdat ik van het WOL (wiskunde-overleg van studenten) heb begrepen dat de vroege deadline voor de bachelorscriptie voor veel (twin)studenten erg slecht uitkwam, hebben we opnieuw naar de data gekeken en deze zo veel mogelijk vooruit geschoven: 17 juni moet de
scriptie nu bij de scriptiecommissie binnen zijn. De presentaties staan voorlopig voor 10 juni gepland (maar er moet nog gekeken worden
of er zalen vrij zijn).
Wie zijn bachelorscriptie wil gaan schrijven, moet goed de informatie hierover lezen op de website, zie:
http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief . Studenten die hun scriptie volgend jaar willen gaan
schrijven, raad ik aan om op tijd een planning hiervoor te maken.
De scriptie is pas sinds kort een verplicht onderdeel van de bachelor (waardoor het er ineens erg veel zijn), tegelijkertijd is een tweede
beoordeling ook nog maar kort verplicht (dit gebeurt door de scriptiecommissie), en wil de universiteit dat steeds eerder in de zomer de
resultaten van blok 4 bekend zijn. Dit alles zorgt voor veel extra werk en planning, vandaar dat we als opleiding deze deadlines moeten
vaststellen, en is het voor ons ook nog uitzoeken welke deadlines voor jullie en voor docenten het beste werkt. De deadline vorig jaar aan
het eind van blok 4 heeft namelijk voor veel problemen in de zomervakantie gezorgd.
Ook zie je hieraan dat het zin heeft om het WOL in te lichten over problemen die je tegen komt in je bachelor, de studenten van het WOL
zijn: Ruben Meijs, Lars van den Haak en Michael van den Hoogenband.
Wiskunde en toepassingen clustervakkenvoorlichting
Op 18 november is er van 13.00-13.30 een voorlichtingsbijeenkomst voor Wiskunde en Toepassingstudenten over de clustervakken in je
programma. De locatie volgt binnenkort.
Column van Jan Beuving
Bij de opening van de nieuwe wiskundebibliotheek schreef oud-student Jan Beuving, nu cabaretier, een column waarin hij terug kijkt naar
zijn tijd als student aan het MI. In de attachment vind je zijn verhaal. Zie ook bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?
v=RPTgoTPr5jc (met oud-student natuurkunde Daan van Eijk).
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
-Onderwijsmanager wiskunde

