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Beste studenten, cc. docenten,
Reminder: bachelorpresenta3es morgen, met barbecue na aﬂoop
Bijgevoegd vind je het programma voor morgen. Voor sprekers en
toehoorders is er na aﬂoop een barbecue; meld je hiervoor aan via deze
link, deadline vandaag:
h>ps://docs.google.com/forms/d/
1G2JUgj1FnfYUTaRsKwCht5_V7KQURQIL2_MJqr9eBKY/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link
(sprekers die zich al per mail aangemeld hebben hoeven dat niet nog eens
te doen.)
Mededelingen voor aankomende masterstudenten Mathema3cal Sciences
Nieuwe masterstudenten hoeven zich voor semester 1 niet te houden aan
de inschrijvingsperiode van Osiris.
Het verloop na je aanmelding voor de master is als volgt: de afdeling
Onderwijs- en Studentzaken is bezig alle aanmeldingen te verwerken; als dit
is gebeurd zal Jean Arthur aan alle (voorwaardelijk) toegelaten studenten
een mail sturen waarin je wordt gevraagd om je specialisabe aan haar door
te geven. Aan de hand hiervan zal je een tutor toegewezen krijgen.
Met je tutor maak je een afspraak om je studieplan voor je
masterprogramma vast te stellen. Door de vakanbe is het soms pas eind
augustus/begin september mogelijk om met je tutor te spreken. In de
introducbeweek wordt aan het studiepunt doorgegeven welke vakken je
gaat doen, en zij schrijven je hiervoor in. Tijdens de informabebijeenkomst
van wiskunde krijg je hier informabe over, dit is dan ook een verplichte
bijeenkomst van de master wiskunde. Voor Mastermathvakken moet je je
ook zelf inschrijven op de website van Mastermath.
Je kunt al kijken naar de lijst van vakken van komend jaar op: h>p://
students.uu.nl/en/science/mathemabcal-sciences/academics/schedulesand-courses

Voor de lokale vakken geldt dat de roostering begin september soms nog
aangepast kan worden als blijkt dat er ongewenste overlap is met andere
vakken. Omdat Mastermath een heel vol programma heed is dit niet albjd
van te voren te voorspellen, en kunnen de bjden van de lokale vakken
aangepast worden aan de deelnemers.
Het Seminarium Local-Global principles (WISM559) was geroosterd voor het
eerste semester, maar wordt verplaatst naar het tweede semester, zodat je
in het eerste semester de juiste voorkennis kunt verkrijgen.
De overlap in het programma van Mastermath van Diﬀerenbal geometry en
Complex geometry is bewust zo gepland, omdat het tweede een
tweedejaars mastervak is.
Agenda
10 juni: Bachelorpresentabes met barbecue na aﬂoop
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

