Utrecht, 2020
Beste student,
Welkom bij ons bachelorprogramma Muziekwetenschap!
Update omtrent corona
Op dit moment kent nog niemand de volle omvang van de impact van de coronacrisis.
We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in onderstaande informatie
en het komende academische jaar. Je kunt ook de laatste updates van de Universiteit
Utrecht bekijken omtrent corona. We bereiden ons erop voor dat het onderwijs in blok 1
van het nieuwe collegejaar voor een groot deel online gegeven zal worden, en waar
mogelijk weer in onze gebouwen. We hopen je begin juli hier meer over te kunnen
vertellen. Voor nu wens ik je een goede gezondheid en veel sterkte voor de komende
periode. Mijn collega’s en ik kijken ernaar uit je (online) te ontmoeten in september.
Introductiedagen
Hoewel september nog ver weg lijkt, kijken we ernaar uit je te verwelkomen bij de
introductiedag van het bachelorprogramma. Deze introductie vindt plaats in de eerste
week van september 2020. Vanwege Corona zal de introductie er waarschijnlijk anders
uitzien dan gewoonlijk, maar je zult hoe dan ook kennismaken met het programma,
onze docenten, je medestudenten en met onze studievereniging Hucbald. Hucbald
organiseert allerhande studiegerelateerde en sociale activiteiten; enkele hoogtepunten
van het jaar zijn het Koorproject, de Familiedag, de Alumnidag en de buitenlandse reis.
Neem alvast eens een kijkje op de website en social-mediakanalen van de vereniging:
https://hucbald.nl.
Voorbereiding
Wil je deze zomer je een beetje voorbereiden op het studieprogramma, dan is het altijd
handig om je kennis van de muziekgeschiedenis op te halen of bij te spijkeren of je in te
lezen in de muziekleer (bijvoorbeeld met het toegankelijke boekje Eenvoudige algemene
muziekleer van Bernard Nelleke).
Praktische zaken
➔ Van onze Centrale Studenten Administratie ontvang je nog apart bericht over het
voltooien van je inschrijving en eventuele vooropleidingseisen waaraan je nog dient
te voldoen.
➔ Heb je in de tussentijd besloten om toch niet te starten met onze opleiding?
Jammer! Je helpt ons en jezelf erg door je dan uit te schrijven in Studielink.
➔ De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen kan studeren zonder beperkingen. Als
je bijzondere behoeftes hebt bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische
belemmeringen, dyslexie of vermoeidheidsstoornis, dan is het belangrijk dat je ons
dat laat weten via dit formulier, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de aanmeldingsprocedure neem dan contact op met
het Studiepunt. Heb je nog (inhoudelijke) vragen over het programma, neem dan
contact op met mij: E.T.F.Jas@uu.nl.

Hartelijke groet,

Dr. Eric Jas
Opleidingscoördinator BA Muziekwetenschap
Universiteit Utrecht

