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Beste studenten, cc. alle docenten,
Ik stuur deze studentenwisper (Wisper B voor bachelorstudenten,
Wisper MS voor masterstudenten) als er onderwijsnieuws is voor
studenten. Ik zal vanaf nu de docenten in de cc. zetten, omdat de
informatie soms ook nuttig is voor hen. Deze keer bijvoorbeeld het
programma voor de bachelorpresentaties op 15 januari.
Oude studentenwispers van de bachelor staan op: http://
students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-enarchief
Bachelorpresentaties vrijdag 15 januari
Vrijdag 15 januari zijn er de hele dag presentaties van de
bachelorscripties die in het eerste semester geschreven zijn.
Bijgevoegd vind je het programma voor die dag. Iedereen is van
harte welkom om te komen; studenten die komend semester aan
hun scriptie gaan werken kan ik zeker aanraden om te komen, maar
ook voor eerste- en tweedejaars is het interessant om te zien wat je
de komende jaren te wachten staat.
Startbijeenkomst bachelorscriptie tweede semester - dinsdag 9
februari 15.00
Voor iedereen die in het tweede semester zijn bachelorscriptie gaat
schrijven is er op dinsdag 9 februari van 15.00-16.00 een
startbijeenkomst. De zaal wordt via Blackboard bekend gemaakt, dus
schrijf je in voor de scriptie in Osiris (WISB399 of WISB398 voor een
twin-scriptie bij wiskunde). Omdat er veel studenten een scriptie gaan
schrijven, is het erg belangrijk dat de begeleiding goed verdeeld
wordt onder de docenten. Je kunt op de website een lijst vinden met
alle docenten en hun onderzoeksgebied: http://students.uu.nl/beta/
wiskunde/onderwijs/praktische-informatie-en-archief, zodat jullie niet
alleen de docenten kiezen die je kent van vakken uit de

bachelor. Voor deze bijeenkomst is het belangrijk dat je al een idee
hebt wie je als begeleider voor je scriptie wilt gaan vragen, zodat we
op de bijeenkomst kunnen zien of de begeleiding goed verdeeld is.
Na-inschrijvingsdagen maandag 18 en dinsdag 19 januari
Op 18 en 19 januari staat Osiris nog open om je in te schrijven voor
cursussen in blok 3. Op 18 januari komt ook het rooster met zalen in
Osiris te staan. Omdat het Minnaertgebouw dicht gaat dit jaar, is er
veel minder onderwijsruimte beschikbaar, vandaar dat OSZ nu nog
druk bezig is met de roostering.
Het Nationale Wiskundesymposium Voorspel - de Wiskunde van
het voorspellen - op donderdag 3 maart
Dit jaar zal A-eskwadraat het Nationale wiskundesymposium
organiseren, over de wiskunde van het voorspellen. Op de
website https://nws.a-eskwadraat.nl kun je je inschrijven voor het
symposium.
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

