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Welkom
Van harte welkom bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht! De
Bacheloropleiding die je gekozen hebt biedt je volop mogelijkheden om de kennis en vaardigheden
die je al hebt opgedaan te verbreden en verdiepen. Al vanaf het begin van je studie kom je in
contact met topdocenten en –onderzoekers. Als extra stimulans bestaat er een Honoursprogramma
voor talentvolle en ambitieuze studenten.
Er wordt veel van je gevraagd: motivatie, ambitie en een actieve studiehouding. Studeren aan de
universiteit is dan ook anders dan studeren op de middelbare school. Er is meer vrijheid om je
eigen vakken te kiezen. Je studeert zelfstandiger en je hebt minder uren les dan je gewend bent.
We gaan er van uit dat je alle colleges volgt en voorbereid aanwezig bent.
-

Veel informatie kun je vinden via: MyUU-app: collegekaart, je rooster, je cijfers (te
downloaden in Appstore en Playstore)

-

Cursusplanner: beschrijvingen van de verplichte en keuzecursussen in het
studieprogramma

-

OSIRIS: registratie van cijfers, inschrijven voor cursussen etc.

-

Blackboard: cursushandleidingen, communicatie met je docent en medestudenten

-

Solis-mail: het e-mailadres waarop de UU met jou communiceert.

-

Jouw opleidingswebsite: www.students.uu.nl>opleiding: alle informatie over jouw
studieprogramma, praktische zaken, regelingen etc.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Studiepunt. Zij helpen je graag verder.
Om van je een studie een succes te maken, staan verschillende mensen en organisaties binnen de
UU tot je beschikking. Wie moet je waarvoor hebben? In deze brochure lees je meer over de
verschillende vormen van studieloopbaanbegeleiding binnen de UU. Je vindt de contactgegevens
van de verschillende diensten op de pagina ‘Contactgegevens’ van deze brochure.
We wensen je een fijne en succesvolle studietijd toe!
De studieadviseurs van de faculteit Geesteswetenschappen
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1. Studieloopbaanbegeleiding
Met studieloopbaanbegeleiding bedoelen we alle mogelijkheden die de universiteit je biedt om goed
en gemotiveerd te kunnen studeren. Als je keuzes moet maken tijdens of na je studie, kun je
daarvoor de juiste informatie en begeleiding krijgen. Bij problemen zijn er mensen die je weer op
weg kunnen helpen.

Wie kun je waarvoor benaderen?
Tutor: je eerste aanspreekpunt
Alle studenten krijgen een tutor voor het eerste jaar. Je tutor is je eerste aanspreekpunt binnen de
opleiding. Deze tutor is een docent van je opleiding die vaak ook onderwijs verzorgt in het eerste
jaar. Jouw tutor wil er voor zorgen dat je je thuis voelt op de universiteit. Hij of zij helpt je in het
eerste jaar bij het maken van keuzes. Ook houdt de tutor je studieprestaties in de gaten. Als alles
voorspoedig gaat, zal je tutor ook extra uitdagende mogelijkheden met je bespreken. Als het
studeren onverhoopt minder goed gaat, dan zal je samen met je tutor onderzoeken waar dat aan
ligt. De tutor kan je dan eventueel doorverwijzen naar andere begeleiders van de universiteit.
De tutor kan je uitnodigen voor een gesprek, maar je kunt ook altijd zelf contact opnemen als je
vragen hebt of even wilt overleggen.
Met een groepje medestudenten deel je dezelfde tutor. Je hebt verschillende gesprekken met je
tutor. Zo heb je aan het begin van het eerste jaar een kennismakingsgesprek, waarin je samen
met je tutor terugkijkt op het matchingstraject. Daarnaast zijn er een aantal groepsbijeenkomsten
in het eerste jaar. Zo wissel je niet alleen je ervaringen en verwachtingen uit met de tutor, maar
ook met je studiegenoten.
Bij sommige opleidingen krijg je ook een student-mentor toegewezen. Deze ouderejaarsstudent
helpt je in de eerste maanden van je studie met onder andere studietips en praktische zaken.
Je maakt kennis tijdens de introductie. Je kunt de gegevens nalezen via jouw opleidingspagina:
www.students.uu.nl> Opleidingspagina > Praktische zaken > Begeleiding en advies > Tutor

Studieadviseur: voor ingewikkelder vragen, bij problemen of ziekte
Als je vraag te ingewikkeld is voor de tutor, dan verwijst hij of zij je door naar de studieadviseur.
Bij de studieadviseur kun je terecht met vragen over examenverplichtingen, vrijstellingen,
keuzemogelijkheden, complexe studieplanningen en andere studiegerelateerde vragen. De
studieadviseur geeft voorlichting over de opbouw van de studie en studieplanning. Aan het einde
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van het 1e jaar geeft de studieadviseur voorlichting over de keuzes voor het 2e en 3e jaar van je
Bachelorprogramma.
De studieadviseur is er ook voor advies en begeleiding als je door omstandigheden niet goed kunt
studeren. Hij of zij kan je meer vertellen over financiële steun, studeren met een handicap of
functiebeperking, studievertraging, in- en uitschrijven, etc. De studieadviseur kan je ook
doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners binnen of buiten de UU.
Mocht je ziek worden tijdens de studie, of dreig je studievertraging op te lopen, of merk je dat je je
niet goed kunt motiveren om te studeren, neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw
studieadviseur. Hoe sneller je aan de bel trekt, hoe beter jullie kunnen bespreken wat er nodig is
en vertraging kunnen beperken!
Daarnaast is overleg met de studieadviseur nodig bij dreigende studievertraging met het oog op
het Bindend Studieadvies en mogelijke financiële compensatie voor studievertraging. Neem je geen
contact op met de studieadviseur, dan kan dat gevolgen hebben voor de compensatie die je kunt
krijgen. Als je met je studie wilt stoppen, of dit na een negatief bindend studieadvies moet doen,
kun je dit met je tutor of studieadviseur bespreken. Hij of zij kan je informeren over andere
mogelijkheden binnen de UU.
Je kunt direct langsgaan bij de studieadviseur op het inloopspreekuur (voor snelle vragen, zonder
afspraak) of via het Studiepunt (zie hierna) een afspraak voor een uitgebreider gesprek maken.
Daarnaast zijn er telefonische spreekuren.
Je kunt jouw studieadviseur vinden via jouw opleidingspagina: www.students.uu.nl>
opleidingspagina > Praktische zaken > Begeleiding en advies > Studieadviseur

Studiepunt Geesteswetenschappen: voor praktische vragen
Als je vragen hebt over je rooster, je cijfers, of andere praktische vragen rond je studie, ga dan
eerst naar het Studiepunt Geesteswetenschappen. Daar kun je terecht met allerlei praktische
vragen over het volgen van onderwijs bij de faculteit Geesteswetenschappen, bijvoorbeeld over:
•

Roosters

•

Cursusinschrijving

•

Cijfers

•

Contractonderwijs

•

Stages

•

Studeren in het buitenland

•

Formulieren ophalen en inleveren

•

Osiris Student

•

Studievoortgangsoverzichten

•

Informatie over de gang van zaken rondom afstuderen
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•

Afspraken maken met de studieadviseurs

Je vindt de contactgegevens van het Studiepunt op de pagina ‘Contactgegevens’ van deze
brochure.

Studentenservice: voor vragen over studeren in het algemeen aan de UU
Je kunt terecht bij de balie van Studentenservice op De Uithof voor vragen over studeren en het
studentenleven zoals over o.a.:
•

Toelating tot de UU

•

In- en uitschrijven opleiding

•

Collegegeld

•

Studiefinanciering

•

Studeren en topsport

•

Arbeidsmarktoriëntatie

•

Studentenorganisaties

Bij de balie kun je tevens een afspraak maken met studentendecanen en studentenpsychologen. Je
vindt de contactgegevens van het Studentenservice op de pagina ‘Contactgegevens’ van deze
brochure.

2. Andere studentbegeleiding binnen de UU
De universiteit heeft meer contactpersonen bij wie je terecht kunt met vragen. Je tutor of
studieadviseur kunnen je naar deze begeleiders doorverwijzen, maar je kunt ook zelf een afspraak
maken.

Studentendecaan
De studentendecanen zijn de specialisten op het gebied van:
•

wetten en regels over financiële zaken (collegegeld, studiefinanciering, beurzen)

•

wetten en regels over in- en uitschrijven

•

advisering en begeleiding van topsporters

•

advisering en begeleiding van bestuursleden van studentenorganisaties

Je kunt via Studentenservice een afspraak maken met een van de studentendecanen. Je vindt de
contactgegevens van het Studentenservice op de pagina ‘Contactgegevens’ van deze brochure.
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Studentenpsycholoog
In je studietijd kan er nogal wat op je afkomen dat kan leiden tot problemen of psychische
klachten (angst, somberheid, etc.). In veel gevallen helpt het om met mensen in je omgeving te
praten over dingen die je dwars zitten. Soms is dat echter niet genoeg en heb je behoefte aan een
deskundige buitenstaander om mee te praten. Binnen de Universiteit Utrecht kunnen de
studentenpsychologen je helpen bij het oplossen van studeerproblemen en persoonlijke problemen.
Je kunt via de studentensite een afspraak maken voor een oriënterend gesprek:
https://students.uu.nl/afspraak-maken-met-een-studentenpsycholoog.

Career Officer & Career Services
De Career Officer van de faculteit Geesteswetenschappen is Sjoer Bergervoet. Zij kan je helpen bij
het ontdekken van je drijfveren, talenten en interesses. Ook kan zij je helpen bij het oriënteren op
de arbeidsmarkt. Je kunt met haar je CV bespreken of oefenen voor een sollicitatiegesprek. Je kunt
een afspraak maken met Sjoer Bergervoet via het Studiepunt Geesteswetenschappen. Je vindt de
contactgegevens van het Studiepunt op de pagina ‘Contactgegevens’ van deze brochure. Kijk ook
op de studentenwebsite voor informatie over Career Services: https://students.uu.nl/gw/careerservices. Je ziet daar de vele trainingen die Career Services aanbiedt.

Skills Lab: trainingen in studievaardigheden
Het Skills Lab biedt studenten verschillende cursussen, workshops en individuele trajecten aan die
gericht zijn op het ontwikkelen of optimaliseren van academische vaardigheden. Het Skills Lab
biedt zelf (of via partners) cursussen en begeleiding aan op onder andere de volgende thema’s:

•

Academisch leren

•

Mondeling presenteren

•

Onderzoeken en schrijven

•

Studeren met dyslexie

•

Timemanagement

Daarnaast wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor vragen, advies of informatie over
het studievaardigheden-aanbod. Je vindt de contactgegevens van het Skills Lab op de pagina
‘Contactgegevens’ van deze brochure.

Studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en
persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je graag om een gedeelte van je studie in het
buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt
cursussen volgen in het buitenland via een uitwisseling (exchange), maar je kunt ook denken aan
het volgen van een Summer school. Universiteit Utrecht werkt samen met vele universiteiten
wereldwijd. Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan
de buitenlandse universiteit.
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Als je in het buitenland wilt studeren, is het verstandig om op tijd te beginnen met je oriëntatie. De
deadline voor aanmelden voor studiejaar 2021-2022 is al op 1 december 2020! Er worden elk
studiejaar begin oktober voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en je kunt al in je eerste jaar gaan
oriënteren op een uitwisseling in het derde jaar.
Met vragen over facultaire uitwisselingsprogramma's kun je terecht bij het International Office
Geesteswetenschappen. Je vindt de contactgegevens van het International Office
Geesteswetenschappen op de pagina ‘Contactgegevens’ van deze brochure.

3. Humanities Honours Programme
Het Humanities Honours Programme is bedoeld voor ambitieuze bachelorstudenten. Dit
programma start in je tweede jaar en duurt twee jaar. Aan deelname zijn geen extra kosten
verbonden.
Om er achter te komen of het Humanities Honours Programme iets voor jou is, worden er in het
tweede semester van het eerste jaar een reeks voorlichtings- en oriëntatiebijeenkomsten
georganiseerd. Je kunt je daarna zelf aanmelden. Er vindt een selectie plaats op basis van je
motivatiebrief en een interview. Meer informatie over het Humanities Honours Programme kun je
vinden op de website.

4. Het bindend studieadvies (BSA)
Alle bacheloropleidingen aan de Universiteit Utrecht kennen een bindend studieadvies (BSA). Het
bindend studieadvies geeft aan het einde van je eerste jaar aan of je door mag gaan met je studie.
Je behaalt, als je in een normaal tempo studeert, in een collegejaar 60 EC (studiepunten). Dat zijn
8 cursussen. Als je aan het einde van het eerste collegejaar minimaal 45 EC hebt behaald, mag je
je studie voortzetten. Dat zijn dus 6 cursussen of meer.
Let op: studiepunten van eerder behaalde cursussen en verworven vrijstellingen (bijvoorbeeld van
cursussen van een eerdere opleiding) tellen niet mee voor het bindend studieadvies. Alleen
studiepunten behaald in je eerste studiejaar tellen mee voor het bindend studieadvies. Bespreek
met de studieadviseur vervangende cursussen als je niet alle cursussen van het eerste jaar hoeft
te volgen.
De officiële regeling van het bindend studieadvies vind je in de Onderwijs- en Examenregeling
(OER) van 2019-2020: www.students.uu.nl> Opleidingspagina > Praktische zaken > Regelingen en
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procedures > Onderwijs- en examenregelingen > Algemene OER Bacheloropleidingen 2019-2020 >
Artikel 7.4 Bindend studieadvies.
Wat moet je doen bij studievertraging?
Het kan gebeuren dat je door persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of ernstige
familieomstandigheden, studievertraging oploopt en niet de vereiste 45 EC haalt. De
examencommissie, die het bindende studieadvies aan het eind van het jaar vaststelt, kan deze
omstandigheden mee laten wegen in haar uiteindelijke beslissing. Het is hiervoor wel noodzakelijk
dat je zo spoedig mogelijk contact opneemt met de studieadviseur wanneer dergelijke
omstandigheden zich voordoen. Neem bewijsstukken (bijvoorbeeld doktersverklaringen) mee.
Verder moet je de examencommissie expliciet vragen om de bijzondere omstandigheden te
betrekken bij de beslissing over het bindend studieadvies. Daarover krijg je in mei een mail waarin
staat hoe je dit verzoek aan de examencommissie kunt doen. Deze mail wordt naar je UU mailaccount gestuurd. Hou deze mailbox dus goed in de gaten.
Overstappen naar een andere opleiding?
Twijfel je of aan de juiste studie begonnen bent? Of kom je er achter dat je toch over wil stappen
naar een andere opleiding? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met je studieadviseur. Als je binnen
Geesteswetenschappen overstapt, kun je de al behaalde cursussen meenemen en tellen de
behaalde studiepunten mee voor het bindend studieadvies van de tweede opleiding.
Uitschrijven vóór 1 februari: geen bindend studieadvies
Heb je sterke vermoedens dat je niet zult voldoen aan de eisen voor het bindend studieadvies? En
ga je stoppen met je opleiding en wil je dit studiejaar niet doorgaan met een andere opleiding? Ga
dan langs bij de studieadviseur. Hij/zij kan je begeleiden bij het nemen van de juiste stappen om
je studie te beëindigen. Schrijf je in ieder geval uit vóór 1 februari 2020. Je kunt tot uiterlijk 31
januari 2019 een uitschrijfverzoek doen via Studielink. Je ontvangt dan geen bindend studieadvies
en kunt volgend jaar eventueel een nieuwe start met de studie maken. Maak dan in blok 4 een
afspraak met de studieadviseur, onder andere om de cursusinschrijving te bespreken.
Stopzetten studiefinanciering per 1 februari
Bevalt je studie je niet of heb je tegenvallende studieprestaties? In het studiejaar waarin je voor
het eerst studiefinanciering ontvangt, kun je gebruik maken van de ‘1-februari-regeling’. De eerste
maanden Studenten OV-chipkaart en aanvullende beurs worden dan meteen in een gift omgezet.
Het gaat om maximaal 5 maanden (september 2018 t/m januari 2019). Zet uiterlijk per 1 februari
2019 je Studenten OV-chipkaart en studiefinanciering via MijnDuo stop. Voorwaarde is wel dat je in
datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer ontvangt voor het hoger onderwijs. Uiteraard
gaan de maanden studiefinanciering die je ontvangen hebt wel af van je totaal aan
studiefinancieringsrechten. Als je gebruik maakt van de ‘1-februari-regeling’, hoef je niet per se
met je studie te stoppen.
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Contactgegevens
Tutor
Je kunt de gegevens nalezen via jouw

Career Services

opleidingspagina: www.students.uu.nl>

Website: www.students.uu.nl> opleidingspagina >

Opleidingspagina > Praktische zaken >

Career Services

Begeleiding en advies > Tutor
Career Officer Geesteswetenschappen: Sjoer
Studieadviseur

Bergervoet. Je kunt een afspraak maken met

Je kunt jouw studieadviseur vinden via jouw

Sjoer Bergervoet via het Studiepunt

opleidingspagina: www.students.uu.nl>

Geesteswetenschappen.

opleidingspagina > Praktische zaken > Begeleiding
en advies > Studieadviseur

Skills Lab
Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht

Studiepunt Geesteswetenschappen

Universiteitsbibliotheek de Uithof, kamer 2.45

Drift 10, 3512 BS Utrecht

Website: students.uu.nl/naast-de-

Website: students.uu.nl/gw/contact

studie/trainingen

Tel: 030 - 253 6285

Tel: 030-253 6300

Whatsapp: 06-41084538

E-mail: skillslab@uu.nl

E-mail: studiepunt.gw@uu.nl o.v.v. voor- en
achteraam en studentnummer

International Office Geesteswetenschappen
Drift 10, 3512 BS Utrecht

Openingstijden: ma t/m vr 11.00-15.00 uur

Website: students.uu.nl/gw/contact/international-

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 11.00-12.30 en

office-gw

13.00-15.00 uur

Tel: 030-2536046
E-mail: internationaloffice.hum@uu.nl

Studentenservice
Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6

Inloopspreekuur: dinsdag & donderdag

De Uithof – Utrecht

van 11-12 uur

Website:
https://students.uu.nl/contact/studentenservice

International Office Universiteit Utrecht

Tel: 030 - 253 7000

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

E-mail : studentenservice@uu.nl o.v.v. voor- en

Website: www.students.uu.nl/onderwijs/studeren-

achteraam en studentnummer

in-het-buitenland
Je kunt een afspraak maken via Studentenservice.

Openingstijden: ma t/m vr 10.00-16.00 uur
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 en
13.00-15.00 uur
Humanities Honours Programme
Website: www.students.uu.nl/gw/honours
E-mail: humanitieshonours@uu.nl
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