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Beste studenten, cc. docenten,
Vakkenvoorlich-ng bachelor - 3 mei van 12.45-13.30 in BBG 161
De jaarlijkse vakkenvoorlich6ng van wiskunde is op 3 mei tussen de middag
in BBG 161. Hier krijg je informa6e over studiepaden in de bachelor, nieuwe
vakken, aanslui6ng met de master, de educa6eve minor en kun je al je
vragen stellen over je planning in de bachelor. Ik raad iedereen aan om er
heen te gaan, ook als je geen vragen hebt, omdat je zo goed op de hoogte
blijD van je programma.
Arbeidsoriënta-emiddag Wiskunde - 12 mei
Op 12 mei zal de Wiskunde-AMOdag (ArbeidsMarktOrienta6e) plaatsvinden. Deze middag is perfect om je
voor te bereiden op wat je na je studie kunt gaan doen. De middag zal
starten met een gra6s lunch. Daarna krijg je lezingen van 3 verschillende
bedrijven (Op6ver, CQM en MiCompany), elk in een andere branch die te
maken heeD met jouw studie. De 3 branches dit jaar zijn logis6ek, ﬁnance
en data-analy6cs. Ook krijg je nog een CV-workshop van Career Services en
we sluiten de middag mooi af met een gra6s borrel!
Kijk voor meer informa6e op www.carrieremaand.nl.
Berichten van de TeXniCie: write your thesis in LaTeX!
In de komende weken organiseert A-Eskwadraat een cursus waarin we
behandelen hoe je je scrip6e er beter uit kan laten zien in LaTeX. Het idee is
dat de studenten college krijgen en daarna heel direct de kennis toepassen
om meteen hun scrip6e mooier te maken. Er zijn twee sessies op maandag
25 april en maandag 2 mei tussen 15:00 en 17:00, waarin theorie wordt
behandeld. Op maandag 23 mei kunnen de studenten nog tussen 15:00 en
17:00 bij ons terecht voor vragen. De loca6es zijn nog niet bekend maar
deze komen zo spoedig mogelijk op www.a-es2.nl/latex.

WOL - website
Kijk op de website van het WOL (Wiskunde-Overleg) om op de hoogte te
blijven van de onderwerpen van hun WWW’tjes en ander WOLnieuws: h`p://wol.science.uu.nl/
Summer school on Geometry
Van 15 t/m 26 augustus wordt een Summer school on
Geometry georganiseerd in Utrecht, zie h`p://
www.utrechtsummerschool.nl/courses/science/geometry . De zomerschool
heeD een interessant programma voor studenten die van algebra,
meetkunde of topologie houden, maar de zomerschool is ook een goede
gelegenheid om interna6onale studenten te ontmoeten die interesse
hebben in hetzelfde gebied. We hebben al inschrijvingen uit de hele
wereld. UU-studenten hoeven geen inschrijvingskosten te betalen, alleen
Eur 50 voor het cursusmateriaal en andere kosten. Schrijf je in voor de
zomerschool via de bovenstaande website.
Agenda:
3 mei: Vakkenvoorlich6ng bachelor Wiskunde
12 mei: Arbeidsoriënta6emiddag Wiskunde
10 juni: Bachelorpresenta6es met barbecue na aﬂoop
15 - 26 augustus: Summer school on Geometry
Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
- Onderwijsmanager wiskunde

