TCS Jaarkalender 2019/2020

Belangrijke data op gebied van voorlichting, studiebegeleiding, tutoraat, BSA en inschrijvingen.
Ma 19 en di 20 augustus
Vr 23 t/m zo 25 augustus
Ma 2 september (uitloop
din.ochtend 3 september)
September
Di 24 september
Oktober
Di 8 oktober
Wo 9 oktober
Ma 21 en di 22 oktober
Begin November
Di 5 november
Vr 8 november
Di 22 oktober
Ma 28 okt t/m zo 24 nov
Week van 11 november
Wo 13 (12-14u) do 21 (1416u) en di 26 (11-13u) nov
Eind november (datum ntb)

Blok 1: 2 september t/m 8 november 2019
Wijzigingsdagen blok 1 (2019/2020)
1e jaars:
Introductiekamp Alias (optioneel)
Introductiedag
e
1 jaars:
Kennismaking met je tutor, mentoren + studieadviseurs
HR-gesprekken, thema: ‘Hoofdrichting bijna afgerond, wat mist er nog?’
3e jaars:
> planning maken en verder kijken met hoofdrichtingsadviseur
(dit gesprek kan evt ook in juni van het 2e jaar)
Tutorbijeenkomst met focus op het portfolio en de rol van de
1e jaars:
professional
Hoofdrichtingsadviseur stelt zich voor als tutor & nodigt uit voor
2e jaars:
bijeenkomst ‘Hoofdrichting begonnen, hoe nu verder?’
Voorlichting over studeren in het buitenland IO + TCS/LAS
Alle studenten:
+ Stageavond i.s.m. Alias en Alumni TCS
UU Mastervoorlichting
Wijzigingsdagen cursussen blok 2
Extra spreekuren van hoofdrichtingsadviseurs (inschrijving, planning en
Alle studenten:
voortgang)
Infomarkt Hoofdrichtingen i.s.m. Alias + algemene voorlichting
1e jaars:
Studieadviseurs aan eerstejaars
1e jaars:
Reflectieformulier inleveren bij tutor
Blok 2: 11 november t/m 31 januari 2020
1e jaars:
Tutorgroepen bezoeken een diploma uitreiking van TCS
Inschrijving blok 3 en 4 (let op cursussen met plaatsing)
1e jaars:
Individueel tutorgesprek over planning en cursusinschrijving
Alle studenten:

Studyplan spreekuren (t.b.v. buitenlandstudie) bij studieadviseurs

‘Meet the masters’ – bijeenkomst (door Alias en Alumnistichting TCS)
Tutorbijeenkomst met focus op de rol van intellectueel, gezellig
Di 10 december
1e jaars:
samenzijn achteraf
Eind december/Begin januari 1e jaars:
Tussentijds studieadvies (BSA) wordt uitgebracht
Ma 20 en di 21 januari
Wijzigingsdagen cursussen blok 3
Vr 24 januari
1e jaars:
Reflectieopdracht 1 inleveren bij tutor
Blok 3: 3 februari t/m 9 april 2020
Di 4 en do 6 februari
2e jaars:
Portfolio-workshops “employability skills” i.s.m. afgestudeerde TCS’ers
Do 6 februari
Carrièredag UU - http://www.carrieredaguu.nl/
Alle studenten:
Di 11 februari
Carrièrenacht GW - www.carrierenachtgw.nl
Di 11 februari
Alle studenten:
Stageavond i.s.m. Alias, met loopbaanactiviteit na afloop
Vr 14 februari
UU Mastervoorlichting
Di 18 februari
1e jaars:
Tutorbijeenkomst met terugblik op eerste reflectieopdracht
Ma 24 februari
2e jaars:
Deadline inleveren Portfolio-opdracht 3 bij HRA
Di 3 maart
Alle studenten:
Onderwijsevaluatiedag i.s.m. Alias: praat mee over TCS
Ma 30 en di 31 maart
Wijzigingsdagen cursussen blok 4
Di 7 april
1e jaars:
Voorlichting van studieadviseurs – vervolg van de BA
Blok 4: 20 april t/m 26 juni 2020
Kernpakket kiezen > gesprek met tutor & hoofdrichtingsadviseur +
Hele maand mei
1e jaars:
Afspraak maken om HR-registratieformulier te laten tekenen
Di 12 mei + do 28 mei
Inloopspreekuren bij studieadviseurs met vragen over het SVO
Ouderejaars:
+ wo 10 juni (14-17 uur)
(studievoortgangsoverzicht uit Osiris)
Begin mei
Studieprogramma voor 2019/2020 komt online
Vooraankondiging bindend studieadvies (BSA) + uitbrengen eerste
Half mei/Eind mei
1e jaars:
positieve adviezen
Ma 1 t/m zo 28 juni (ov)
Alle studenten:
Cursusinschrijving blok 1 en 2 (jaar 2020/2021)
Vóór ma 25 mei
1e jaars:
deadline inleveren HR-registratieformulier
Di 26 mei
1e jaars:
Tutorbijeenkomst met focus op de rol van de onderzoeker
Vr 5 juni
1e jaars:
Reflectieopdracht 2 inleveren bij tutor
Mei en juni
1e jaars:
Gesprekken met studieadviseurs m.b.t. BSA (persoonlijke omst.)
Begin juli
1e jaars:
Hoorzitting TCS i.v.m. BSA (aanmelding begin juni)
Eind juli
1e jaars:
Definitieve adviezen BSA
Portfolio: Check of alle reflectie opdrachten zijn gemaakt en regel
e
Maand voor afstuderen
3 jaars:
goedkeuring van je definitieve portfolio via je hoofdrichtingsadviseur
TIP VOOR HET HELE JAAR

Alle studenten:

Elke dinsdag
van 17-19 uur

Vrijhouden voor TCS- of tutorbijeenkomsten
of voorlichtingsactiviteiten

