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Beste studenten, cc. docenten,
NSE - enquête: vul hem allemaal in!
De NSE-enquête is een na6onale enquête onder studenten in het hoger
onderwijs over je opleiding. Het is belangrijk dat je deze enquête invult (ook
als je tevreden bent met je opleiding!) omdat de resultaten door de
universiteit gebruikt worden en ze bepalend zijn voor de na6onale
ranglijsten van opleidingen. In je UU-email heb je een mail gekregen met
een link naar de enquête, maar als je die kwijt bent, ga dan naar: hJp://
www.studiekeuze123.nl/nse.
Masteravond: voorlich:ng over alle UU-masters - woensdag 3 februari
Woensdagavond 3 februari is er een masteravond waar je informa6e kunt
krijgen over de master Mathema6cal Sciences, of andere UU-masters die je
na je bachelor kunt kiezen. Zo kan de master Mul6disciplinary economics
interessant zijn voor studenten die na hun bachelor de economische kant
op willen gaan.
Meld je aan voor deze avond via de website: hJp://www.uu.nl/masters/en/
general-informa6on/interna6onal-students/contact-and-more-informa6on/
masters-informa6on-evening
Onderwijsvrije week
Er bleek dit jaar een week over te zijn in de academische kalender, daarom
is er volgende week een onderwijsvrije week; het onderwijs van blok 3
begint pas op maandag 8 februari.
Summer school Geometry
Van 15 t/m 26 augustus wordt een Summer school on Geometry
georganiseerd in Utrecht. Het programma wordt binnenkort bekend
gemaakt, maar in de twee weken zal een scala aan onderwerpen uit de
meetkunde of gerelateerde gebieden behandeld worden, zoals ellip6sche
krommen, de meetkunde van discrete groepen, p-adische getallen en nog
veel meer. De zomerschool is geschikt voor wiskundestudenten die het

eerste en tweede jaar van de bachelor hebben afgerond, en hierin
groepentheorie, ringen&Galoistheorie en topologie hebben gevolgd. Het
levert je, naast verdieping van je studie en contacten met interna6onale
studenten, 3 EC op.
Je kunt je aanmelden via de website: hJp://www.utrechtsummerschool.nl/
courses/science/geometry. UU-studenten hoeven geen inschrijvingskosten
te betalen, voor de andere deelnemers zijn er beurzen om de
inschrijvingskosten te vergoeden.
Roosterwijzigingen
In het deﬁni6eve rooster voor blok 3 + 4 kunnen binnen het 6meslot kleine
roosterwijzigingen voorkomen ten opzichte van het conceptrooster zoals
dat sinds de zomer op de website stond. Het nieuwe rooster staat op de
website (hJp://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/roosters) maar
ook in Osiris of de betaplanner.
Studentassistenten matchingsdagen gezocht - donderdag 21 april en
woendag 8 juni
Ik ben op zoek naar studentassistenten voor de matchingsdagen van dit
jaar. Je helpt bij de registra6e van nieuwe studenten en het werkcollege,
maar belangrijker is dat je die dag een bron van informa6e bent voor de
toekoms6ge studenten zodat ze een goede indruk krijgen van de studie.
Meld je door middel van een reply op deze email.
Carrieredag UU
Op 11 februari organiseert de UU een carrieredag op de Uithof. Zie voor
meer informa6e de website: hJp://www.carrieredaguu.nl
Vakken in Eindhoven?
Wij zijn als opleiding benieuwd hoeveel studenten vakken volgen in hun
bachelor aan de Technische universiteit Eindhoven, als aanvulling op de
vakken die wij hier aanbieden, en welke vakken dit zijn. Als je vakken in
Eindhoven hebt gevolgd of van plan bent dit te doen, zou je me kunnen
mailen welke vakken dit zijn? (Reply op deze email)
Reminder: startbijeenkomst bachelorscrip:e tweede semester - dinsdag 9
februari 15.00-16.00 in zaal BBG 315/317
Voor iedereen die in het tweede semester zijn bachelorscrip6e gaat
schrijven is er op dinsdag 9 februari van 15.00-16.00 een startbijeenkomst

in BBG 315/317.
Agenda:
3 februari: UU Masteravond
9 februari 15.00: Bachelorscrip6ebijeenkomst in zaal BBG 315/317
11 februari: UU carrieredag
3 maart: Na6onale Wiskundesymposium Voorspel - de Wiskunde van het
voorspellen
10 juni: Bachelorpresenta6es met barbecue na aﬂoop
15 - 26 augustus: Summer school Geometry
Veel succes met de tentamens deze week,
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

