Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017

Opleiding / programma: BA Geschiedenis (for English see EER BA History)
Artikel
2.3

Tekst
Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de
volgende vakken op VWO niveau: Engels en Nederlands en op maximaal twee
van de volgende vakken op VWO niveau: Duits, Economie, Frans, Geschiedenis
en Latijn.

3.1

Doel van de opleiding
Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie
en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.
1. Met de opleiding wordt beoogd:
• het verwerven van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van
Geschiedenis en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het
tweede lid.
• academische vorming. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van:
academisch denken, handelen en communiceren;
hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium;
(wetenschappelijk) communiceren in de voertaal van de opleiding;
hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere
wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en
maatschappelijk/culturele context;
gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de
wetenschap.
• voorbereiding op een verdere studieloopbaan.
• voorbereiding op een beroepspraktijk
door het betrekken van kennis van het verleden op de actualiteit;
door oriëntatie op de arbeidsmarkt.
2. De afgestudeerde:
1. Heeft kennis van en inzicht in het verleden.
2. Heeft kennis van theorieën en methoden van het vak en is in staat deze in
de onderzoekspraktijk toe te passen.
3. Is in staat de opgedane inzichten helder aan een lezer of toehoorder uit te
leggen.
4. Kan historische kennis en onderzoekresultaten toepassen op
praktijkgerichte vragen.
5. Bezit voldoende kennis en vaardigheden om een masteropleiding te
volgen.

3.2

Vorm van de opleiding
De opleiding wordt in voltijd en deeltijd verzorgd.
Let op: per 1 september 2014 is instroom in de bacheloropleiding in deeltijd niet
meer mogelijk. Studenten die voor september 2014 zijn gestart met de opleiding
in deeltijd kunnen zich tot en met collegejaar 2018-2019 herinschrijven als
deeltijdstudent. Daarna is het niet meer mogelijk om in deeltijd af te studeren
binnen deze opleiding.

3.3

Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de
opleiding in het Engels worden verzorgd indien de herkomst van de student of
docent daartoe noodzaakt of als het onderdeel als zodanig geprogrammeerd
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is.
3.5

Major
Studenten gestart per 1 september 2016:
Voor studenten die starten per 1 september 2016 geldt dat zij binnen hun major
kiezen uit één van de volgende twee tracks:
1. Geschiedenis
2. Internationale betrekkingen in historisch perspectief
Binnen de gekozen track maakt de student een keuze uit één van de in de
betreffende track aangeboden verdiepingspakketten Zie ook het
Onderwijsprogramma (bijlage 1).
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120
studiepunten, dat betrekking heeft op Geschiedenis.
2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een
totale studielast van 67,5 studiepunten verplicht (inclusief eindwerkstuk, zie
ook lid 3.).
2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 de “verdiepingspakketten”
aangewezen. Hieruit kiest de student één pakket met een totale studielast van
30 studiepunten.
2c) In de major zijn in de bijlage onder 3 “academische context cursussen”
aangewezen. Deze cursussen hebben mede betrekking op de wetenschappelijke
en maatschappelijke context van de opleiding. Hieruit volgt de student 3
onderdelen met een totale studielast van 22,5 studiepunten:
•
7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen het domein
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
•
7,5 studiepunten op gevorderd niveau (3) binnen het domein
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
•
7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) uit de lijst academische
contextcursus buiten domein zoals opgenomen in bijlage 3 (art. 3.5) –
Academische contextcursussen.
3. De onderdelen van de opleiding binnen de major – basispakketten,
verdiepingspakketten, academische context cursussen en eindwerkstuk dienen voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau te liggen (3).
Studenten gestart vanaf 1 september 2013 en vóór 1 september 2016:
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120
studiepunten, dat betrekking heeft op Geschiedenis.
2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een
totale studielast van 67,5 studiepunten verplicht (inclusief eindwerkstuk, zie
ook lid 3.).
2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 de “verdiepingspakketten”
aangewezen. Hieruit kiest de student één pakket met een totale studielast van
30 studiepunten.
2c) In de major zijn in de bijlage onder 3 “academische context cursussen”
aangewezen. Deze cursussen hebben mede betrekking op de wetenschappelijke
en maatschappelijke context van de opleiding. Hieruit volgt de student 3
onderdelen met een totale studielast van 22,5 studiepunten:
•
7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen het domein
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
•
7,5 studiepunten op gevorderd niveau (3) binnen het domein
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
•
7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) uit de lijst academische
contextcursus buiten domein zoals opgenomen in bijlage 3 (art. 3.5) –
Academische contextcursussen.
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3. De onderdelen van de opleiding binnen de major – basispakketten,
verdiepingspakketten, academische context cursussen en eindwerkstuk dienen voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau te liggen (3).
Studenten gestart vóór 1 september 2013:
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135
studiepunten, dat betrekking heeft op Geschiedenis. Binnen de major moeten
ook contextvakken worden gevolgd met een studielast van ten minste 30
studiepunten. Contextvakken zijn vakken die betrekking hebben op de
wetenschappelijke en maatschappelijke context van de geschiedenis.
2a) In de major zijn 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15 studiepunten
aangewezen als academische context).
2b) In de major zijn ‘majorgebonden keuzeonderdelen’ aangewezen. Hieruit
kiest de student voor ten minste 45 studiepunten, waaronder ten minste een
Onderzoeksseminar II, een Onderzoeksseminar III, een themacursus en een
casuscursus.
2c) In de major zijn ‘academische context keuze’ onderdelen aangewezen.
Hieruit kiest de student voor ten minste 15 studiepunten.
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5
studiepunten op gevorderd niveau verplicht, dat wordt geschreven binnen het
kader van de verplichte cursus Onderzoeksseminar III. In het eindwerkstuk
demonstreert een student de vaardigheid om wetenschappelijk te denken,
argumenteren en rapporteren.
4. De onderdelen van de major – verplichte, majorgebonden keuze en
academische context onderdelen- dienen voor ten minste 30 studiepunten op
verdiepend niveau (niveau 2) te liggen en voor ten minste 30 studiepunten op
gevorderd niveau (niveau 3).
5. Binnen de gehele opleiding (major én profileringsruimte) dient de student 45
studiepunten op gevorderd niveau (niveau 3) te behalen.
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Onderwijsprogramma
Bijlage 1 (art. 3.5) – Verplichte onderdelen (67,5 ects)
Basispakket 1:
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Ges-Moderne geschiedenis

1

7,5

1

Ges-Inleiding geschiedwetenschap

1

7,5

1

Ges-Eigentijdse geschiedenis

1

7,5

2

Ges-Geschiedenis van de Middeleeuwen

1

7,5

3

Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Ges-Introductie Oudheid

1

7,5

3

Ges-De Stad

2

7,5

4

Ges-Vroegmoderne tijd

2

7,5

4

Ges- Schrijven voor wetenschap en
samenleving (binnen de track
Internationale betrekkingen in historisch
perspectief)

2

7,5

1

Niveau
3

ECTS
7,5

Periode
2,3,4

Basispakket 2:

Óf
Ges- Schrijven voor wetenschap en
samenleving (binnen de track
Geschiedenis)
Naamgeving onder voorbehoud

Eindwerkstuk:
Cursusnaam
Ges-Bachelor eindwerkstuk

Bijlage 2 (art. 3.5) – Verdiepingspakketten – verplichte keuze één pakket (30 ects)
I.

II.

Track Geschiedenis
1. De fundamenten van Europa: macht, religie en culturele identiteit
2. Politieke strijd in modern Europa
3. De Macht van Cultuur
4. Challenges of Modern Society. Crises, Inequality and Sustainability (alleen in
Engels)
Track Internationale betrekkingen in historisch perspectief
5. Europa: integratie en desintegratie
6. Globalisering en wereldorde
7. Conflict, geweld en veiligheid
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Bijlage 3 (art. 3.5) – Academische contextcursussen (22,5 ects)
Binnen domein: verplichte keuze (15 ECTS: 7,5 ECTS niveau 1 en 7,5 ECTS niveau 3)
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Wereldculturen

1

7,5

2

Ges-Grondslagen (binnen de track
Internationale betrekkingen in historisch
perspectief)

3

7,5

1,2,3

Óf
Ges-Grondslagen (binnen de track
Geschiedenis)
Naamgeving onder voorbehoud

Buiten domein: verplichte keuze (7,5 ECTS)
Er moet een cursus gekozen worden uit onderstaand overzicht
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

De grote ideeën

1

7,5

2

Mohammed in heden en verleden

1

7,5

2

Gender, etniciteit en cultuurkritiek

1

7,5

2

Het culturele veld

1

7,5

2

Sterke verhalen

1

7,5

2

Taal: Feit en fictie

1

7,5

2

Communicatie in context

1

7,5

2

The Story of Art

1

7,5

2
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Bijlage 4 – Minor GW
Binnen de profileringsruimte (60 EC) volgt de student in ieder geval een verplichte minor GW van
30 EC. De minor GW is een samenhangend pakket van vier cursussen binnen de
Geesteswetenschappen, behorende tot een ander vakgebied dan de major van de student.
Hieronder staat een lijst van minors die voor de opleiding Geschiedenis gelden als minor GW. In
uitzonderlijke gevallen kan de student een minor die niet op deze lijst staat, inzetten als minor GW.
Ook hiervoor is vooraf toestemming nodig van de examencommissie.
Minors GW 2016-2017:
Filosofie en Religie
Opleidingsspecifiek
• Arabisch
• Islam
• Kunstmatige Intelligentie
• Religiestudies
• Het Goede, het Ware en het Schone
• Wat is de mens?
Opleidingsoverschrijdend
• Ethics in modern society
• Esthetica
• Literatuur en levensbeschouwing
• De middellandse zee: brug en kloof
• Religie in het publieke domein
Talen, Literatuur en Communicatie
Opleidingsspecifiek
• Communicatie- en informatiewetenschappen
• Duitse taal en cultuur
• English Language and Literature
• Franse taal en cultuur
• Italiaanse taal en cultuur
• Keltische talen en cultuur
• Introductie Literatuurwetenschap
• Nederlandse taal en cultuur
• Spaanse taal en cultuur
• Taalwetenschap
• Literature in conflict
Opleidingsoverschrijdend
• Grote werken uit de literatuur
• Logopediewetenschap
• Digital humanities
• Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de geesteswetenschappen
• Nederlandse cultuur
• Taalontwikkeling
• Gouden tijden in Vroegmodern Europa: conflict, competitie en creativiteit
• De Sprekende Samenleving
• Griekse taal & cultuur in de Europese traditie
• Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie
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Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Opleidingsspecifiek
• Kunstgeschiedenis
Opleidingsoverschrijdend
• Atlantic Europe
• Antieke cultuur
• Archeologie
• Beeldcultuur en samenleving
• Conflict Studies
• De macht en onmacht van de markt
• Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld
• Internationale betrekkingen
• Middeleeuwen
• Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving
• Wetenschapsgeschiedenis
• Global Asia
Media- en cultuurwetenschap
Opleidingsspecifiek
• Muziekwetenschap
• Media en Cultuur
Opleidingsoverschrijdend
• Kunst, beleid en maatschappij
• Gender Studies
• Postcolonial Studies
• Creative Cities
• Game Studies
• Comparative Media Studies
Overig
•
•

Studeren in het buitenland 1
Educatieve minor alfa/gamma

1

Studeren in het buitenland is geen officiële minor en levert ook geen minoraantekening op het
diploma op, maar kan wel gelden als vervanging van de minor GW. Om ‘studeren in het buitenland’
op te nemen als minor GW is vooraf toestemming van de examencommissie nodig.
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Overgangsregelingen bacheloropleiding Geschiedenis 2016-2017
Algemene opmerkingen
Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2012-2013 zijn geen overgangsregelingen opgenomen. Zij
dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding. Hieronder vindt u de overgangsregelingen
van de cohorten 2012 t/m 2015, startend met het cohort 2012.
Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 2012-2013 (cohort
2012) [examenprogramma GE-MAJOR-12(VD)]
Studenten die gestart zijn in collegejaar 2012-2013, dienen het onderwijsprogramma af te ronden zoals
beschreven in de OER-bijlage 2012-2013. Indien bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het
huidige collegejaar 2016-2017 niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar (2016-2017 ). Als
men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het onderwijsprogramma 2016-2017 en
dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem

dan contact op met uw studieadviseur.

1)Verplichte onderdelen major
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus equivalent zijn,
tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in het examenprogramma.
Niet behaald
Moderne geschiedenis (17891918)
200500215
Wereldgeschiedenis
200600313
Geschiedenis van de
Middeleeuwen
200400112

Te doen in 2016-2017
Moderne geschiedenis (17891914)
GE1V13008
Wereldgeschiedenis
GE2V13013
Geschiedenis van de Middeleeuwen
GE1V14002

Introductie oudheid
201000154
Introductiecursus Vroegmoderne
tijd
200600312
Onderzoeksseminar I
200600303
Themacursus voor 1800

Introductie Oudheid
GE1V14004
Introductiecursus Vroegmoderne
tijd
GE2V14001
De Stad
GE2V13012
Middeleeuwse toestanden
GE2V14005
Of
Mythologie GE2V14012

Opmerkingen

Neem contact op met de
studieadviseur

2) Academische context verplicht
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus equivalent zijn,
tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in het examenprogramma.
Niet behaald
Inleiding geschiedwetenschap
200900280

Te doen in 2016-2017
Inleiding geschiedwetenschap
GE1V14001

Grondslagen van de
geschiedenis
200700246

Grondslagen van de
geschiedenis
GK3V14001

Opmerkingen

3) Verplichte keuzeonderdelen major
Als u nog één of meer major keuzecursussen moet volgen, dan dient u een keuze te maken uit het huidige
cursusaanbod. Let er op dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde
examenonderdelen. Eventuele overlap staat aangegeven in onderstaande tabellen. Als cursussen staan
aangeduid als equivalent, mag maar één van beide cursussen worden opgenomen in het programma.
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Tabel met nieuw aanbod te kiezen als Major keuzeaanbod
Let op: voor sommige cursussen kan een beperkte inschrijfperiode gelden (plaatsingscommissie). Dit staat dan
vermeld in de cursusbeschrijving.

Aanbod 2016-2017
Ideologieën in de 19e en 20e
eeuw
GE2V14002

Equivalent aan
Ideologieën in de 19e en
20e eeuw
200400122

Casus of thema
thema

Twee Gouden Eeuwen
GE2V14022
Klassieke Archeologie
GE2V14018
Middeleeuwse Toestanden
GE2V14005

Twee Gouden Eeuwen
GE2V11023
Klassieke Archeologie
200900055
Middeleeuwse toestanden
200700092

Mag ook als gevolgd worden als
kernthema
Mag ook als gevolgd worden als
kernthema
thema

Multinationals
GE2V14003

thema

Wat is cultuurgeschiedenis?
GE2V14014
Intelligence en internationale
samenwerking
GE2V14010

Wat is Cultuurgeschiedenis
20090063

Racisme in westerse wereld
GE2V16006

Racisme in de VS
GE2V14013

thema

De Vietnamoorlog
GE2V14023
Mythologie
GE2V14012

De Vietnamoorlog
201000107

thema

Genocide na 1945
GE2V13004
State, City and Citizenship
GE3V14012
De Atheense polis
GE3V14013
Heruitvinding v.h. burgerschap
GE3V14014
Denken over kapitalisme
GE3V14016
Om het lot van de arbeider
GE3V14017
Het statensysteem
GE3V14018
“The Western Way of War”
GE3V14021
Van Koude Oorlog tot EU
GE3V14020
Europa na Rome
GE3V14022
Violence in the Human Condition
GE3V14024
Oorlog en vrede (800-1600)
GE3V14025
Conflict en ordening in de Levant
GE3V14026
Vijfhonderd Jaar Globalisering
GE3V14028

thema
thema

Thema
Mag ook gevolgd worden als
kernthema
thema
Casus
Casus
Casus
Casus
Casus
Casus
The Western Way of War
GE3V13010

Casus
Casus
Casus
Casus
Casus
Casus
Casus
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Globalisering en conflict
GE3V14029
De verbeelding van wereldrijken
GE3V14030
Van spreken tot cyberspace
GE3V14032
Geschiedenis van het
intellectuele debat
GE3V14033
Keizer Augustus
GE3V14034
Denken over moderniteit
GE3V14038
"Seeing like a state"
GE3V14039
Het moderne consumentisme
GE3V14040
Paleografie Middeleeuwen
GE3V14036
Paleografie 16e en 17e eeuw
GE3V14037
Politics of Images GE3V13015

Casus
Casus
Casus
Casus

Casus
Casus
Casus
Casus
Paleografie Middeleeuwen
201000250
Paleografie 16e en 17e eeuw
200400727
Art and Politics GE3V12001

Niet behaald
Onderzoeksseminar II A
200700204
Of
Onderzoeksseminar II C
200700213

Te doen in 2016-2017
Individuele overgangsregeling

Onderzoeksseminar III A
GE3VD12001
Of
Onderzoeksseminar III B
GE3V12016
Of
Onderzoeksseminar III C
GE3VD12002

Onderzoeksseminar III A
GE3V14052
Of
Onderzoeksseminar III C
GE3V14053

Losse cursus
Losse cursus
Casus

Opmerkingen
Neem contact op met de
studieadviseur en schrijf je in
voor Onderzoeksseminar III.
Let op: verkorte inschrijfperiode
(plaatsingscommissie)

Let op: verkorte inschrijfperiode
(plaatsingscommissie)

En
Bachelor Eindwerkstuk
GE3V14054

4) Academische context keuze
Als u nog één of meer academische context keuzecursussen moet volgen, dan dient u een keuze te maken uit
het huidige cursusaanbod. Let er op dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde
examenonderdelen. Eventuele overlap staat aangegeven in onderstaande tabellen. Als cursussen staan
aangeduid als equivalent, mag maar één van beide cursussen worden opgenomen in het programma.
Tabel met nieuw aanbod te kiezen als ACC keuzeaanbod
Was
The Story of Art
GK1V14002
Van Socrates tot Wittgenstein
WY1V12005
Italie: geschiedenis en cultuur
IT1V13003
Introduction to Celtic Studies
KE1V13001
Antieke mythen in de Europese literatuur
LI2V13002
Gender, Etniciteit en cultuurkritiek

Wordt
The Story of Art
200500354
Van Socrates tot Wittgenstein
WB1BD3022

Antieke mythen in de Europese literatuur
200400587
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MC1V13001
Christendom, van beweging tot religie
RT1V13001
Islam, een levende traditie
RT1V13002
Inleiding religiestudies
RT1V13004
Jodendom: natie, religie, cultuur
RT2V13005
Inleiding cultuur Spanje en Latijns-Amerika
SP1V13003
De onderzoeker als adviseur
TC3V11002
Latijn: wereldtaal van Middeleeuws Europa
TL1V14006
Latijnse cultuur van de Middeleeuwen
TL2V14006
Latijnse meesterwerken van de Middeleeuwen
TL3V14007
Postcolonial Configurations
VR3V12004
Geschiedenis Islamitische wereld 1
IA2V13004

Islam, een inleiding
GG-VV1005
Inleiding Religiewetenschap
GG1V11012

Latijn: wereldtaal van Middeleeuws Europa
MT1V11001
Latijnse cultuur van de Middeleeuwen
MT2V11002
Latijnse meesterwerken van de Middeleeuwen
MT3V11001

Deeltijd studenten kunnen een keuze maken uit het voltijdaanbod (let op: deze cursussen worden
over het algemeen alleen overdag aangeboden).
In plaats van een Themacursus voor 1800 (niveau 2) mogen deeltijdstudenten ook een literatuurlijst
Geschiedenis op niveau 2 doen (Literatuurlijst Geschiedenis GE2V16005).
In plaats van een casuscursus (niveau 3) mogen deeltijdstudenten Literatuurlijst Geschiedenis op niveau 3 doen
(Literatuurlijst Geschiedenis GE3V14042).
Let op: als je van bovenstaande mogelijkheid gebruik wilt maken, dien je dit eerst te overleggen met de
studieadviseur.
Neem bij vragen contact op met de studieadviseur.
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Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2013-2014 (cohort 2013), 2014-2015 (cohort 2014) en 2015-2016 (cohort
2015) [examenprogramma GE-Major-13]
Studenten die gestart zijn in studiejaar 2013-2014, 2014-2015 of 2015-2016, dienen het
onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2013-2014, respectievelijk
2014-2015 en 2015-2016. Omdat bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige
studiejaar 2016-2017 niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige
studiejaar (2016-2017). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van
het onderwijsprogramma 2016-2017 en dient dit te worden goedgekeurd door de
examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw
studieadviseur.
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma:
1) Basispakket 1
Er zijn geen overgangsregelingen voor basispakket 1.
Basispakket 2
Er zijn geen overgangsregelingen voor basispakket 2.
2) Verdiepingspakketten
Was
Socialisme en Dissidentie
(GE3V14041)

Wordt
De maakbare samenleving
(GE3V16003)

Opmerkingen
Deze cursus is onderdeel
van Verdiepingspakket
‘Moderne wereld’.

3)Academische Context Cursussen
Niet behaald
(Kunst-)Geschiedenis als
professie
GK1V13008

Te doen
Het Rijksmuseum
GK1V14003

Opmerkingen
Deze cursus wordt in 20162017 voor het laatst
aangeboden.
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