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Beste studenten, cc. docenten,
DEADLINE VANDAAG! Stem op de wiskundedocent van het jaar
Ga om te stemmen naar h2p://wol.science.uu.nl/nieuws/show/19 en kom
op 24 mei naar de onderwijsmiddag van het WOL h2p://wol.science.uu.nl/
overons/acDviteit!
Aanmelding master MathemaAcal Sciences - deadline 1 juni
Als je in september wilt beginnen met de master MathemaDcal Sciences,
meld je dan voor 1 juni aan. Dit is een harde deadline van de universiteit,
dus je bent hier aan gehouden. Om je aan te melden, ga naar h2p://
www.uu.nl/masters/en/mathemaDcal-sciences/admission-and-applicaDon.
Ook als je je bachelor dan nog niet hebt afgerond moet je je voor 1 juni
aanmelden, je kunt dan voorwaardelijk worden toegelaten. Als je met een
andere master wilt beginnen in september, let dan goed op de deadline van
die master.
Uitnodiging UU voor het Minor Event - 18 mei
Op woensdag 18 mei organiseert de UU een Minor Event,
een voorlichDngsdag over de minoren van de UU. In een minor concentreer
je je naast je major op één ander vakgebied; bijvoorbeeld omdat je je graag
wilt verdiepen in een ander vakgebied dat aansluit bij je persoonlijke
interesses, of omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding is - of
zelfs een ingangseis - voor het masterprogramma dat je na de bachelorfase
wilt volgen. Het Minor Event vindt plaats op twee locaDes: de minors
aangeboden door de faculteiten Bèta, Sociale Wetenschappen en
Geowetenschappen presenteren zich op de Uithof (in het Ruppertgebouw)
en de minors van Geesteswetenschappen in de binnenstad (DriY 21).
Van 17:00 tot 20:00 vindt er een markt plaats waarbij studenten meer
informaDe kunnen krijgen over de minors. Om 18:00 en 19:00 zijn er
voorlichDngsrondes waarvoor je je kunt inschrijven vanaf 25 april via

onderstaande link: h2ps://start.uu.nl/form/minorevent-2016
Agenda
Vandaag: Deadline verkiezing wiskundedocent van het jaar
18 mei: UU Minor Event
24 mei: WOL onderwijsmiddag
1 juni: Deadline aanmelding master MathemaDcal Sciences
10 juni: BachelorpresentaDes met barbecue na aﬂoop
30 juni: Deadline aanmelding Utrecht Geometry Centre masterprogramma
15 - 26 augustus: Summer school on Geometry
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

