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Opbouw opleidingen Geesteswetenschappen


2 verplichte basispakketten (2X30 EC)



Verdiepingspakket VP (30 EC (Religie) / 22.5 EC (Islam &
Arabisch))



Disciplinair verplicht (15 EC (Religie) / 22.5 EC (Islam &
Arabisch)



Voorbereiding eindwerkstuk (onderzoeksseminar) en
eindwerkstuk (15 EC)



Minor UU of verblijf buitenland of tweede verdiepingspakket
(30 EC)



Profilering: (30 EC, geheel vrij in te vullen)

 Totaal 180 EC
N.B. : Check ook de cursusplanner:
https://cursusplanner.uu.nl/Curriculum
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Opbouw opleiding algemeen

Disciplinair verplicht
• Bij Religiewetenschappen:
Mohammed in heden en verleden
Religie in Nederland
• Bij Islam en Arabisch:
Arabisch (15 EC, alterneren)
Arabische mediateksten A
Arabische islamitische teksten A

1
2

Mohammed óf Religie (verplichte keuzecursus)

Verdiepingspakket Religiewetenschappen
VP:

Religie, politiek en maatschappij (30 EC)

Ethiek en religie
Religie en geweld
Fundamentalisme in christendom en islam
Religie, mensenrechten, tolerantie
Buddhism in the Modern World
Omstreden religieuze teksten

1
1
2
2
3
4

Dus: verschillende opties! Eerste twee blokken, twee
cursussen / ieder blok één cursus, etc.

Verdiepingspakket Islam en Arabisch
VP: Islam (22.5 EC)
Koran en Hadith
Fundamentalisme in christendom en islam
Stromingen in de islam
Omstreden religieuze teksten

1
2
3
4
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Inschrijven cursussen
Je schrijft je in voor cursussen via OSIRIS. Ieder
semester heeft een vaste inschrijfperiode en ieder blok
heeft 2 wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor
cursussen waarvoor nog plaats is.
Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en
bijbehorende timeslots staan in de onderwijscatalogus
en de cursusplanner.
Timeslots
Een cursus valt in 1 of 2 timeslots. Je volgt cursussen in
verschillende timeslots: de opleiding zorgt ervoor dat
verplichte onderdelen naast elkaar te volgen zijn.
Let op: het inschrijven voor cursussen in
overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in
onderwijs en/of toetsing.
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Data cursusinschrijving 18/19
• Voor de verdiepingspakketten geldt het volgende:
 De student ontvangt op 13 mei van het studiepunt een mail met een
link naar een digitaal formulier (formdesk) voor inschrijving voor het
verdiepingspakket. Deze inschrijving vindt plaats voorafgaand aan de
cursusinschrijfperiode semester 1 (blok 1 en 2) en sluit op 26 mei.
N.B. Studenten schrijven zich zelf in voor de cursussen van het
verdiepingspakket en de overige cursussen.

• Cursusinschrijving blok 1 en 2:
maandag 3 juni t/m zondag 30 juni
LET OP: cursussen met voorrangsregels voor 17 juni 12.00u

Waar moet je op letten bij het kiezen van
cursussen?
• Ingangseisen en voorkennis
• Time-slots
• Niveau
• Cursussen worden niet elk blok aangeboden
• Eigen verantwoordelijkheid!!

Waar vind je de cursussen?
• Ga naar de opleidingssite, daar vind je zowel het cursusaanbod
Geesteswetenschappen, als de Universitaire onderwijscatalogus
en het Minor aanbod
⇒ http://students.uu.nl/gw/islam-en-arabisch/onderwijs
⇒ http://students.uu.nl/gw/religiewetenschappen/onderwijs

Vrije keuze/minors
Vele mogelijkheden
• Aanlooproute/ingangseisen
• Ingangseisen masteropleiding
• Studie aan andere faculteit of universiteit (binnen of buiten UU,
binnen- en buitenland)
• Stage

Minor
• Keuzepakket (30 ECTS): students.uu.nl/minors
• Geen overlap mogelijk
• Inschrijven voor minor is verplicht (+ apart voor cursussen!)
• Is een UU minor verplicht? JA! Mag ook studie buitenland.
Ga naar de Go Global dagen (https://students.uu.nl/go-global-uu)
- 22 mei - Uithof - 12:30 tot 16u
- 23 mei - Drift 27 (Bibliotheek) - 12:30 tot 16u

Bindend Studieadvies
• BSA: 6 van de 8 vakken halen (45 ECTS), alle dit jaar behaalde
cursussen tellen mee (niet de vrijstellingen)
• Vooraankondiging BSA per mail verstuurd (half mei) +
aanmeldingsformulier nodig voor gesprekken met examencommissie
• Loop van blok 4: positieve adviezen
• Na blok 4: overige studieadviezen
• Negatief advies > 4 jaar uitgesloten van opleiding
• Vertraging door overmachtsituatie/persoonlijke omstandigheden?







Gemeld bij de studieadviseur?
Beroep doen op meewegen pers. omstandigheden > melden bij examencommissie
(altijd met aanmeldingsformulier) > evt mogelijkheid dit toe te lichten in een gesprek.
Deadline melden: 7 juni
Gesprek examencommissie: begin juli
Indien vertrouwelijk > afspraak maken met studieadviseur vóór deadline half juni, dit
op het formulier vermelden en contact opnemen met de studieadviseur.
Meer info zie website studiepunt

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, UUinschrijving, buitenland, arbeidsmarkt, topsport

Studievaardigheden
• www.uu.nl/skillslab
Individuele schrijfcoaching en vaardigheidscursussen, o.a. Slim studeren,
Time-management, 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.

Gegevens studieadviseur
Marloes Lammerts
• Inloopspreekuren (JKH 13, 0.11/0.12/0.15):
Maandag t/m donderdag 11 – 12 uur
Wachtruimte voor kamer 0.15
• Telefonische spreekuren (tel. 030–253 1959):
Maandag t/m donderdag 10 – 11 uur
• Afspraken van 30 min. maken via het Studiepunt
(Drift 10, tel. 030 – 253 6285)
• Mail: alleen voor korte, niet dringende vragen:
studieadviesfenr.gw@uu.nl
Check altijd actuele spreekuurtijden + wijzigingen op mijn profielpagina:
https://www.uu.nl/medewerkers/MLammerts

