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Beste studenten, cc. docenten,
Reminder: vakkenvoorlich1ng vandaag (3 mei) van 12.45-13.30 in BBG 161
Ga er allemaal heen voor voorlich5ng over je bachelorprogramma.
Stem op de wiskundedocent van het jaar - uitreiking (en nog veel meer)
op de WOL onderwijsmiddag 24 mei 15.30- 18.30
Ga om te stemmen naar de website van het WOL: h?p://wol.science.uu.nl/
nieuws/show/19 . Op 24 mei organiseert het WOL een Open Mic: een
middag voor wiskundestudenten en docenten om je ideeën ter verbetering
van ons wiskundeonderwijs te laten horen. Met gastspreker Gerard Tel en
de uitreiking van de docentenprijs. Dus komt allen, studenten én docenten!
Zie h?p://wol.science.uu.nl/overons/ac5viteit voor het programma.
Utrecht Geometry Centre honoursprogramma in de master - deadline 30
juni
Als je in september begint met de master Mathema5cal Sciences en mee
wilt doen aan het honoursprogramma van het Utrecht Geometry Centre,
dan kun je je t/m 30 juni hiervoor aanmelden. Er is een selec5eprocedure
waarvoor je je apart moet aanmelden door een mo5va5ebrief met cijferlijst
en cv te sturen aan geometry@uu.nl. Zie de website van het UGC voor meer
informa5e over de inhoud van het programma: h?p://
www.staﬀ.science.uu.nl/~corne102/ugc.html
Honoursprogramma in de wiskundebachelor - 10 mei 12.50
informa1ebijeenkomst
Ben je eerstejaars Wiskunde of Wiskunde en Toepassingen en heb je 5jd
voor extra verdieping van je studie, dan kun je je aanmelden voor het
honoursprogramma van wiskunde. TWIN- of TWINFO-studenten kunnen
kiezen welk honoursprogramma ze willen volgen. In het honoursprogramma
doe je mee met een studentenseminarium van wiskunde in je tweede jaar,

kun je vakken op honoursniveau volgen met extra verdiepende opdrachten
en volg je samen met alle honourstudenten van bèta een interdisciplinair
tweejarig programma waarin je onder andere symposia bijwoont (en zelf
organiseert), een studiereis maakt naar het buitenland en in een groepje
werkt aan een interdisciplinair project. Zie voor meer informa5e de website
van de Science Honours Academy: h?p://sciencehonours.sites.uu.nl
Je kunt je aanmelden als je alle vakken tot nu toe hebt gehaald (‘nominaal
studeert’), en je gemiddelde cijfer minstens een 7,5 is. Schrijf om je aan te
melden voor 11 mei een email aan mij (b.n.vandenberg@uu.nl) met een
korte mo5va5e. Dinsdag 10 mei om 12.50 is er een informa5ebijeenkomst
over het honoursprogramma in de Duistermaatkamer op de vijfde
verdieping van het HFG (tegenover de lih).
Reminder: arbeidsoriënta1emiddag Wiskunde - 12 mei
Kijk voor meer informa5e op www.carrieremaand.nl.
Agenda:
3 mei: Vakkenvoorlich5ng bachelor Wiskunde
10 mei: Voorlich5ng honoursprogramma Wiskunde
12 mei: Arbeidsoriënta5emiddag Wiskunde
24 mei: WOL onderwijsmiddag: Open Mic
10 juni: Bachelorpresenta5es met barbecue na aﬂoop
15 - 26 augustus: Summer school on Geometry
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

