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Beste studenten, cc. docenten,
NSE - enquête: vul hem allemaal voor a.s. zondag, 6 maart, in!
Het is belangrijk dat je de enquête invult (ook als je tevreden bent over je
studie!). In je UU-email heb je een mail gekregen met een link naar
de enquête, maar als je die kwijt bent, ga dan naar: hCp://
www.studiekeuze123.nl/nse (“Link kwijt”).
Inschrijving vakken blok 4 - na-inschrijvingsdagen 4 april t/m 7 april
Studenten die hebben geprobeerd zich in te schrijven voor Analyse of
Inleiding Kansrekening en de melding hebben gekregen dat de cursus al vol
was, kunnen zich vanaf maandag 4 april t/m donderdag 7 april alsnog
inschrijven. Studenten die na inschrijving voor een vak de mededeling
hebben gekregen dat ze op een wachtlijst staan hoeven geen acTe te
ondernemen. Ze zijn gewoon ingeschreven.
Berichten van het WOL - reageer voor 7 maart!
Beste wiskundestudenten, Dit jaar hebben Lars, Michael en Ruben zich
ingezet voor het Wiskunde Overleg (WOL). Om dit te conTnueren en ook
volgend jaar weer een goede medezeggenschap te hebben binnen het
departement zijn wij op zoek naar opvolgers. Lijkt het je leuk om volgend
jaar bezig te zijn met medezeggenschap en ben je benieuwd wat wij doen
spreek ons dan een keer aan. Graag horen wij voor 7 maart of je interesse
hebt, zodat we op Tjd kunnen beginnen met de inwerkingen. Heb je nog
vragen of ben je geïnteresseerd dan kan je ons mailen op het volgende emailadres science.wol@gmail.com.
Met vriendelijke groet, Lars, Michael en Ruben
Summer school on Geometry
Van 15 t/m 26 augustus wordt een Summer school on Geometry
georganiseerd in Utrecht, zie hCp://www.utrechtsummerschool.nl/courses/
science/geometry en bijgevoegd programma. UU-studenten hoeven geen

inschrijvingskosten te betalen, alleen Eur 50 voor het cursusmateriaal en
andere kosten.
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)
Agenda:
10 juni: BachelorpresentaTes met barbecue na aﬂoop
15 - 26 augustus: Summer school on Geometry
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

