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Programma voorlichting

Indeling van de bachelor:
verplichtingen en keuzes

Uitgelicht
• Buitenlandstudie
• Stage
• Verdiepingspakketten

Profilering:
Minor en Vrije ruimte

Regels en procedures:
Inschrijving VP en cursussen,
BSA, en studiebegeleiding

Indeling bachelor
De bachelor (180 ec) bestaat uit 2 delen
- 120 EC
-

major:
60 ec basispakket 1 & 2
30 ec verdiepingspakket
7,5 ec bachelorscriptie
22,5 ec verplichte majorcursussen
waarvan:
- 15 ec verplichte inhoudelijke cursussen
- 7,5 ec voorbereiding op eindwerkstuk

- 60 EC profileringsruimte (niveau-eis 15 ec niv 2):
- 30 ec minor
- 30 ec vrije ruimte

De verschillende cursussen
•

2 basispakketten (60 ec, 8 cursussen):
(1) Wijsgerige ethiek, Geschiedenis van de wijsbegeerte I, Filosofie van de
geest, Politieke en sociale filosofie. (2) Geschiedenis van de wijsbegeerte II,
Logica voor filosofen, Geschiedenis van de wijsbegeerte III, Kennis en
wetenschap I

•

Verdiepingspakket (30 ec): 4 cursussen jaar 2, lint blok 1-2-3-4

•

Disciplinaire cursussen:
Continentale Filosofie en Kunst en het kwaad (honoursstudenten volgen hier
Goed in Geesteswetenschappen)

•

Scriptievoorbereidende cursus: volg Filosofie van de filosofie vóór de
scriptie (blok 3)

•

Ba-eindwerkstuk (7,5 ec, blok 2/4): Naast de scriptie volg je 1 cursus.

•

Profileringsruimte (60 ec, ten minste 15 ec op niveau 2):
Pakketruimte: minor of tweede VP binnen eigen major, of buitenland: 30 ec
Vrije ruimte: 4 cursussen (denk bijv. aan voorbereiding op Master,
oriëntatie lesgeven (onderbouw), stage, buitenland)

Disciplinaire cursussen en scriptie

JAAR 2
Disciplinair verplicht
• Blok 2 Kunst en het kwaad
• Blok 3 Continentale filosofie

JAAR 3
Scriptievoorbereidende cursus
Blok 3 Filosofie van de filosofie
Daarna
Blok 4 Bachelorscriptie

Studieprogramma in schema
Jaar Blok 1
1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Inleiding ethiek

Filosofie van
de geest

Politieke en
sociale filosofie

Kennis en
wetenschap

Geschiedenis van
de filosofie I

Geschiedenis van
de filosofie II

Logica voor
filosofen

Geschiedenis van
de filosofie III

Verdiepingspakket Verdiepingspakket

2

3

Verdiepingspakket Verdiepingspakket

Vrije ruimte

Kunst en het kwaad Continentale
filosofie

Vrije ruimte

Minor

Minor

Minor

Minor

Vrije ruimte

Vrije ruimte

Filosofie van de
filosofie

Bachelorscriptie

VP- en Cursusinschrijving
regel het op tijd!

• inschrijven VP via link in email
• Periode 1 en 2: 3 – 30 juni 2019
• Periode 3 en 4: n.t.b. (herfst 2019)
Schrijf op tijd in voor cursussen, anders vervalt het recht op deelname.
Soms hebben cursussen een voorrangsregeling: controleer dit (website)
en schrijf dan in gedurende de eerste inschrijfweek.
Controleer op overlap in Timeslots, kies cursussen in aparte timeslots!
Je kunt bij inschrijving je groepsvoorkeur aangeven (geen garantie).
Je ontvangt ALTIJD email ter bevestiging vd inschrijving als het gelukt is!
Praktische problemen bij de cursusinschrijving? Zoek direct contact met
het Studiepunt GW op Janskerkhof 12 (tijdelijk adres tot 01-07-19) / Drift
10, 030-253 6285 of studiepunt.gw@uu.nl

Cursusinschrijving

1. Plan 2 cursussen per blok

Wil je meer cursussen volgen? Doe dit alleen als je veel tijd over
hebt. Niet als je een moeilijke cursus uit je eerste jaar opnieuw
moet doen. Overleg je planning met je tutor of de studieadviseur.
Meer cursussen = meer studiebelasting.
Maak alvast een planning voor je hele bachelor.

2. Wijzigingsdagen voor restplaatsen blok 1 en 2
NTB: kort vóór het blok
Let op: de wijzigingsdagen voor het blok zijn voor allerlaatste
wijzigingen, veel cursussen zijn dan niet meer beschikbaar.
Regels en procedures cursusinschrijving vind je hier:

https://students.uu.nl/gw/filosofie/praktische-zaken/in-enuitschrijving/in-en-uitschrijven-cursussen

Profileringsruimte 60 ec
• Minorruimte (30 ec) en vrije ruimte (30 ec)
• Niveau-eis: 15 ec op niveau 2

Minorruimte
Mogelijkheden minorruimte
1. Semester studie buitenland, óf
2. UU-minor, óf
3. Minor buiten UU (alleen met goedkeuring Examencommissie).
Een minor is een kleine specialisatie buiten (of grenzend aan) de
major. Veel combinaties mogelijk. Kijk op de website uu.nl/minors.
• Minor geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen is
aanbevolen bij keuze voor MA History and Philosophy of Science.

Vrije ruimte: opties
Oriënteer je op de opleidingssite!
https://students.uu.nl/gw/filosofie/studieprogramma/profileringsruimte
•

Verdere verdieping of verbreding:
meer cursussen bij Filosofie óf bij andere opleiding(en):
- kan binnen UU zonder goedkeuring (let op inhoudelijke overlap)
- buiten de UU via goedkeuring door examencommissie.

•

Tweede minor: www.uu.nl/minors

•

Cursussen ter kwalificatie masterprogramma binnen, óf buiten
UU* (*vraag goedkeuring ex.cie)

•

Studeren in buitenland

•

Stage
Stagecoördinator: Bart Mijland
NB: buitenlandse stages kosten meer voorbereiding

Stage zinvol en/of leuk?
Zinvol?
• Relevante werkervaring, organisaties leren kennen
• Onderzoeken wat je (niet) wilt (werk/master)
• Ervaring met solliciteren, netwerk opbouwen
• Meer kans op werk
Oriënteren
• Welke vaardigheden wil ik leren?
• In welke sector/organisatie wil ik een netwerk opbouwen?
• Naar welke toekomst werk ik toe?
Praktisch
• Omvang: 7,5 of 15 EC (5 of 10 weken full time)
• Stages op niveau 2 (praktisch) of 3 (onderzoek)
• Straatstage: maatschappelijk project met begeleiding (7,5 EC)
• Inschrijven via Studiepunt (werkplan + werkplan formulier +
stageovereenkomst)
Bespreek je plannen met Bart Mijland! B.Mijland@uu.nl

Buitenlandstudie: waarom?
Toegang tot bijzonder onderwijs bij partners van de UU, bijv.
ter verdere specialisatie of verbreding
5 andere goede redenen om een semester of jaar in het
buitenland te studeren:
• Persoonlijke ontwikkeling
• Internationale vaardigheden
• Staat goed op je CV
• Unieke uitdaging
• Goede ervaring
Begin op tijd met oriënteren! Optie Go Global week

22 mei - Uithof - 12:30 tot 16u
23 mei - Drift 27 (Bibliotheek) - 12:30 tot 16u

https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/go-global-week

Buitenlandstudie: procedures
•
•
•
•
•

Je gaat 1 semester (2 is ook mogelijk)
Collegegeld: je betaalt alleen collegegeld aan de UU
Beurzen mogelijk, bijv Erasmusbeurs
Ideale moment: 3e jaar, óf in 4e jaar (uitstel afstuderen)
Deadline aanmelden exchange 2020-2021: 1 December
2019
• Study plan op tijd voorleggen aan de contactpersoon:
Menno Lievers
• Uitwisseling als invulling minorruimte? Vraag goedkeuring
ex.commissie (standaard is nl. vrije ruimte)

Het eindwerkstuk...

Honours

Humanities honours

Descartes College (UU-breed)

Pauze
Kom op tijd terug voor de presentaties van de
Verdiepingspakketten en de rest van de voorlichting
VP1 Ethiek en politiek
VP2 Taal, geest en wereld
VP3 Wat is de mens?
Masteroriëntatie
Daarna:
BSA-procedures en Begeleiding, advies en
vaardigheidstrainingen, spreekuren studieadviseur

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Meta-ethiek

Hedendaagse
politieke filosofie

Verdiepingspakket 1: Ethiek en politiek
Geschiedenis van de
politieke fil. II (2019)
of Geschiedenis van
de ethiek (2020)

Normatieve ethiek

Verdiepingspakket 2: Taal, geest en wereld
Philosophy of
Language

Geschiedenis van de Voortgezette
metafysica (2019)
logica
of Geschiedenis van
de kenleer (2020)

Kennis en
Wetenschap II
(2019) of Analytical
Metaphysics (2020)

Verdiepingspakket 3: Wat is de mens?
De mens in de
natuurlijke orde

Wijsgerige
antropologie

Modellen van
de mens

Ethics & Politics of
Human Nature

UU-Masters na BA wijsbegeerte
Academische masters
• Applied Ethics (1 jaar)
• History and Philosophy of Science (2 jaar)
passende minorkeuze: ges en filosofie vd natuurwetenschappen

Educatieve master
• Leraar Filosofie (1 jaar)
Let op: deze master kun je pas volgen na het
afronden van een filosofiemaster. MA Applied ethics
biedt een ‘educatietrack’ aan.
Onderzoeksmaster
• Philosophy (2 jaar)

Regels en Procedures
Bindend Studieadvies (BSA): de regels
• Positief advies bij

45 ec aan eind eerste jaar = 6 van de 8 cursussen

Eerder behaalde vrijstellingen tellen niet mee voor het BSA.

• Negatief advies bij

minder dan 45 ec
Gedurende 4 jaar uitgesloten van inschrijving voor
filosofie aan de UU

• Geen advies bij
Uitschrijven vóór 1 februari

Meer info >

https://students.uu.nl/gw/filosofie/praktischezaken/regelingen-en-procedures/bindend-studieadvies-bsa

Regels en procedures
Bindend studieadvies (BSA): procedures
1. Begin mei: tussentijdse vooraankondiging op basis van de
studievoortgang van blok 1, 2 en 3
2. T/m 7 juni: gelegenheid voor bezwaar tegen (verwacht)
negatief BSA
3. Juli: bindend eindadvies
Heb je op dit moment (na blok 3) nog geen 45 ec behaald?
En ga je studiepunten missen door een aantoonbare situatie van
overmacht (of is dat al gebeurd)?
Doe dan als volgt als je verder wilt met wijsbegeerte aan de UU:
1. Dien uiterlijk vrijdag 7 juni bezwaar in bij de examencommissie
2. Gebruik dit formulier en vraag hoorzitting aan (die is op 26 juni)
3. Tijdens de hoorzitting licht je jouw situatie toe en beantwoord je de
vragen van de examencommissie.
De studieadviseur is erbij om je bij te staan.
4. Indien situatie zeer vertrouwelijk of twijfel je aan overmachtsreden?
Kom vóór 7 juni op gesprek bij studieadviseur (vermeld op formulier)

Studievertraging door overmacht
Neem altijd contact op met de studieadviseur. Waarom?
• Verhaal kwijt kunnen aan luisterend oor (vertrouwelijk)
• Onnodige vertraging voorkomen / vertraging beperken
• Studieplanning bespreken en eventueel aanpassen
• Extra hulp inschakelen
• Overmacht: mogelijk recht op (financiële) voorzieningen?
• Misschien recht op uitgesteld BSA?
• Neem bewijs mee naar het gesprek als je dit hebt

Begeleiding en advies
•

Docent: begeleiding tijdens cursus, feedback en reflectie op je functioneren en
prestaties

•

Tutor: je studieloopbaancoach en eerste aanspreekpunt voor vragen en
problemen

•

Mentor: ouderejaarsstudent en ervaringsdeskundige

•

Studieadviseur:
complexe studieplanning, uitleg (examen)regelingen, BSA; ziekte/overmacht
vooral bij studievoortgangproblemen, verwijzing en bemiddeling (bijv bij
problemen met motivatie, academische vaardigheden etc), vertrouwenspersoon.

•

Studentenpsycholoog: persoonlijke en studeerproblemen

•

Studentendecanen: (financiële)regelingen, collegegeld, UU-inschrijving,
buitenland, arbeidsmarkt, topsport

Skills Lab: vaardigheidstraining en
schrijfcoaching
•

www.uu.nl/skillslab
Individuele schrijfcoaching en vaardigheidscursussen, o.a. Slim studeren, Timemanagement, Onderzoeken en schrijven, Studeren met dyslexie,
Studieondersteuning bij ASS of ADHD.
Voor studenten in de scriptiefase: scriptieweek (april of mei)

•

Studentenpsychologen
Bieden hulp bij het oplossen van hardnekkige persoonlijke en
studiegerelateerde problemen die je studievoortgang langdurig in de weg
staan.
Zij geven ook trainingen, bijv. omgaan met faalangstangst, negatief zelfbeeld,
mindfulness (zie www.uu.nl.skillslab > persoonlijke problemen aanpakken).

•

www.students.uu.nl/studiekeuze
Voor heroriëntatie op de studiekeuze, bijv. vanwege negatief BSA.

Welke informatie vind je op de website?
www.students.uu.nl > BA Filosofie

Onderwijs
> Studieprogramma: opbouw programma en keuze-opties
> Cursusplanner, Mytimetable
> Link naar uu.nl/onderwijscatalogus
> Honoursonderwijs
Praktische zaken
> Begeleiding en advies
> In- en uitschrijfregels
> Regelingen en procedures, Onderwijs- en examenregeling (OER)
> Richtlijn missen toets door ziekte of overmacht
> Trainingen (link naar Skills Lab), etc.
Maak eens tijd om te kijken wat er allemaal op deze website staat!
Heb je vragen? Stel ze aan je tutor, je mentor of de studieadviseur!

Bellen of langskomen op het spreekuur
Gebruik de spreekuren bij spoed of korte vragen!
Check de profielpagina voordat je langs komt,
soms valt een spreekuur uit of is verplaatst.

Telefonisch spreekuur
Dagelijks 10-11 uur
030-253 1959
Inloopspreekuur
Dagelijks 11-12 uur
Janskerkhof 13, wachtruimte voor kamer 0.15
Breng je voortgangoverzicht en studieplanning mee.

Afspraak met de studieadviseur
Bij ingewikkelde vragen kun je een afspraak
maken via het Studiepunt:
Dagelijks 11-15 uur aan de balie op Drift 10 (nu: Janskerkhof 12)
of telefonisch op 030 – 253 6285
Een afspraak duurt max. 30 minuten.
Liever mailen? Studieadviesfenr.gw@uu.nl.
Je krijgt binnen 4-5 dagen antwoord.
Gebruik bij spoed dus de dagelijkse spreekuren.
Contactgegevens studieadviseur
(ook voor wijzigingen spreekuren):
www.students.uu.nl > Filosofie
Begeleiding en advies > Studieadviseur > Contact

Herinnering
Inschrijven Verdiepingspakket:
via formulier (in mail)
Inschrijven cursussen blok 1 én 2:
3 – 30 juni
(schrijf je in voor 15 ec per blok)
Herinschrijven UU:
in juni krijg je een mail over de UU-herinschrijving.
Vóór 1 september moet je zijn heringeschreven!
Let op! Reparatietoetsen blok 4 soms ná officiële
onderwijsperiode
Ga dus niet te vroeg met zomervakantie.

