Utrecht, 2020
Beste student,
Welkom bij ons bachelorprogramma Literatuurwetenschap/Literary Studies.
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 er op 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
introductiedagen van het bachelorprogramma. Deze introductie vindt plaats in de eerste
week van september 2020. Vanwege Corona zal de introductie er waarschijnlijk anders
uitzien dan je verwacht, maar je zult hoe dan ook kennismaken met het programma,
onze docenten, je medestudenten en de studievereniging Euphorion. Zij organiseren veel
studie-gerelateerde activiteiten. Je kunt alvast een kijkje nemen op hun website of
Facebookpagina. Het onderwijs begint in dezelfde week. Ongeveer half juli ontvang je
meer informatie over het introductieprogramma.
Programmaboek
Om te zorgen dat je zo soepel mogelijk met het programma kunt starten ontvang je ook
ons Engelstalige progammaboek dat we ook aan de internationale studenten in ons
progamma sturen. Er staat veel informatie in over de opleiding en het docententeam,
maar ook over praktische zaken.
Voorbereiding
Wil je deze zomer alvast iets lezen, dan vormen onderstaande boeken voor de colleges
in blok 1 een goede voorbereiding op het programma:
• Homerus, Odyssee, vertaling M.A. Schwartz. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 2012.
• Vergilius, Aeneis (Het verhaal van Aeneas), vertaling M. D’Hane Scheltema.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012.
• Anoniem, De Reis van Sint Brandaan, ed. Ludo Jongen. Hilversum: Verloren,
2013.
• Chrétien de Troyes, Yvain or the Knight with the lion, tr. W.W. Kibler, in Chrétien
de
• Troyes, Arthurian romances. Penguin Classic. (Of de Nederlandse vertaling:
Chrétien de Troyes, Ywein, de ridder met de leeuw, vrt. C. Kisling. Van Oorschot,
2005 (alleen tweedehands)

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 een van ons: B.Bagchi@uu.nl of F.P.C.Brandsma@uu.nl.

Hartelijke groet,

Dr. Frank Brandsma
Opleidingscoördinator BA Literatuurwetenschap
Utrecht University
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Opleidingscoördinator BA Literatuurwetenschap
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