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Beste studenten, cc. docenten,
Facultaire bijeenkomsten strategisch plan op 4 en 6 oktober 15.00-17.00 komt allen!
De universiteit stelt iedere vier jaar een strategisch plan op waarin de
ambi:es van de universiteit voor onderzoek en onderwijs voor de komende
jaren worden vastgesteld. De bètafaculteit denkt vervolgens na over wat dit
plan voor onze opleidingen zou kunnen betekenen en komt op grond
hiervan tot een eigen strategisch plan. Op 4 en 6 oktober organiseert de
faculteit daarom bijeenkomsten voor studenten en medewerkers om mee
te denken over deze plannen voor bèta. Jullie zijn allemaal van harte
uitgenodigd om hier naar toe te komen en ik raad je ook zeer aan om dit te
doen want dit is hèt moment om te laten horen wat jij als wiskundestudent
belangrijk vindt in het onderwijs zodat de plannen gestoeld zijn op de
verwach:ngen van studenten. Meld je aan voor een van deze middagen (de
programma’s zijn beide dagen hetzelfde) door een mail te sturen naar
science2021@uu.nl . De bijeenkomst is van 15.00-17.00; op 4 oktober in de
hal van het KBG, op 6 oktober in de Vagant. Je kunt ter voorbereiding het
strategisch plan van de UU lezen: hTp://www.uu.nl/organisa:e/proﬁel/
missie-en-strategie/strategisch-plan-2016-2020
Mastervoorlich@ng 8 oktober
Op zaterdag 8 oktober is de voorlich:ngsdag van de masterprogramma’s
van de Universiteit Utrecht, waaronder Mathema:cal sciences. Als je
hierheen wilt komen moet je je aanmelden via de link op: hTp://
www.uu.nl/masters/en/algemene-informa:e/informa:on-interna:onalstudents/contact-and-more-informa:on/masters-event. Er is een
informa:emarkt, er zijn Tedtalks en er is een informa:ebijeenkomst per
masterprogramma waar (oud)studenten vertellen over hun ervaringen en je
vragen kunt stellen aan de programmaleider.
Inschrijving vakken blok 2 in Osiris - ook voor eerstejaars studenten

De inschrijvingstermijn in Osiris voor vakken van blok 2 loopt t/m
aanstaande zondag 2 oktober. Schrijf je op :jd in voor vakken; ook
eerstejaarsstudenten moeten zich via Osiris zelf inschrijven voor hun vakken
in blok 2.
Er zijn op 31 oktober en 1 november nog twee na-inschrijvingsdagen voor
blok 2 waarop je je ook nog in kunt schrijven, maar voor vakken buiten
wiskunde kan het belangrijk zijn je al in de reguliere inschrijvingstermijn
(dus t/m 2 oktober) in te schrijven omdat er anders misschien geen plek
meer is. Buiten deze periodes kun je je niet inschrijven voor vakken. Zie
ook: hTp://students.uu.nl/beta/wiskunde/prak:sche-zaken/in-enuitschrijving onder 'inschrijven cursus’.
Roostermededelingen
Het vak Sta:s:ek WISB263 wordt in de komende periode (blok 2) gegeven.
Op sommige plekken op het web wordt dit vak niet genoemd of in een
verkeerde periode genoemd. Het vak Ringen & Galoistheorie in blok 3 is
verhuisd van :meslot A naar :meslot D. Het "blokjesrooster” (de pdf) op de
studentensite is niet al:jd up to date met betrekking tot laatste
roosterwijzigingen. Controleer dus al:jd de :jden van hoor- en werkcolleges
op Osiris.
Seminarium Geschiedenis in blok 3+4
In het tweede semester (blok 3+4) wordt een seminarium georganiseerd
over geschiedenis van de wiskunde dat ook geschikt is voor tweede- en
derdejaars bachelorstudenten (zie de onderwijscatalogus hTps://
www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/
OnderwijsCatalogusZoekCursus.do code WISM481). Je kunt het vak volgen
als wiskundekeuzevak in je bachelor, of in je proﬁleringsruimte.
Arboberichten op blackboard
Het lijkt er op dat alle studenten en docenten lid zijn gemaakt op
Blackboard (ongevraagd) van de community ARBO/Mileu/.. , waardoor ze
bedolven worden onder berichten (meer dan 200 op dit moment). Dat is
vervelend, want die komen op een plek waar ook de belangrijke
Announcements te zien zijn. Er is een makkelijke manier om van die
announcements af te komen. Op de web pagina van Blackboard (misschien
kan het ook via de app), nadat je bent ingelogd zie je rechtsboven
MyBlackboard, Communi:es, Content Collec:on en nog een paar dingen.
Als je op Communi:es klikt zie je op het scherm o.a. het MyCommuni:es

sub-scherm. Als je met de muis boven de :telbalk daarvan hangt, zie je
rechts in die balk een soort tandwieltje. Als je daarop klikt kan je door een
kruisje af te vinken aangeven dat je geen lid meer bent van de community
ARBO. Je krijgt dan geen irritante announcements meer.
Agenda
Bijeenkomsten strategisch plan - 4 en 6 oktober
Mastervoorlich:ngsdag - 8 oktober
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

