Padualaan 14, De Uithof, Utrecht

Faculteit Sociale
Wetenschappen

Afzender: OSZ, Postbus 80140, 3508 TC, Utrecht

Dienst Onderwijs- en Studentenzaken

Datum

Telefoon

Juni 2019

(030) 253 49 49

FaculteitsIntroductie collegejaar 2019-2020

stip.fsw@uu.nl

Onderwerp

E-mail
Blad

Blad 1 van 1

Beste student(e),
Welkom bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Je hebt een inschrijfverzoek voor een opleiding bij
de faculteit Sociale Wetenschappen gedaan en met deze brief willen we je over een aantal zaken
informeren.
FaculteitsIntroductie (FI)
Je studie aan de faculteit Sociale Wetenschappen begint met de FaculteitsIntroductie. Deze vindt
plaats op maandag 2 september. Alle informatie hierover is te vinden op de volgende website:

students.uu.nl/fsw/FaculteitsIntroductie
De FaculteitsIntroductie is een onderdeel van je opleiding en daarom verplicht. Om precies te weten
wat je kunt verwachten, is het erg belangrijk dat je bovenstaande website goed bestudeert.
Het programma van de FaculteitsIntroductie wordt na 8 juli bekend gemaakt. Onderwijs vindt al
vanaf dinsdag 3 september plaats. Ook kan het programma nog aangepast worden dus blijf de
website regelmatig bekijken.
Matching
In april en in juni zijn de matchingsactiviteiten geweest. Als je uitstel hebt gekregen of je te laat
hebt aangemeld voor de matchingsactiviteiten in juni, dan moet je nog wel aan de
matchingsactiviteiten in augustus deelnemen. Pas als je een positief advies hebt ontvangen en je
hebt aan vooropleidingseisen voldaan kan je de inschrijving voor je opleiding definitief afronden.
Dit geldt niet voor degenen die vrijstelling hebben gekregen voor de matching, zij moeten alleen aan
de vooropleidingseis voldoen.
Roosters
De algemene roosters zullen vanaf maandag 23 juli beschikbaar zijn en kan je inkijken via de
website van de FaculteitsIntroductie. Onder het kopje ‘Onderwijsroosters’ vind je alle roosters voor
alle eerstejaarscursussen die in het eerste blok worden aangeboden.
Het onderwijs bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: hoorcolleges (evt. practica en
instructiecolleges) en werkgroepen. De hoorcolleges zijn voor iedereen hetzelfde, maar de
werkgroepen verschillen per persoon.
Op donderdag 28 augustus of vrijdag 29 augustus ontvang je een e-mail waarin staat in welke
werkgroep je bent geplaatst. In deze e-mail staat ook waar en hoe laat je op de Uithof wordt
verwacht.

Er zullen mentoren met borden klaar staan om je op te vangen. Mocht je geen email ontvangen
hebben meld je dan op maandagochtend 2 september vanaf 8.00 uur bij de Infopost van de
FaculteitsIntroductie in het Sjoerd Groenmangebouw, Padualaan 14, de Uithof, Utrecht.
Medewerkers gaan kijken waarom je deze mail niet hebt ontvangen, schrijven je in voor cursussen,
indien nodig, en vertellen je waar jouw mentorgroep is.
Boeken
Het is belangrijk dat je op tijd je boeken bestelt. Je ontvangt geen literatuurlijst en boeken kun je
zelf bestellen via Studystore.nl. of de Boekenservice. Het kan zijn dat je nu nog informatie vindt over
het afgelopen collegejaar – eind juli, begin augustus zal de complete boekenlijst op te vragen zijn.
Meer informatie over het bestellen van boeken staat op de website van de FaculteitsIntroductie
onder het kopje ‘boeken’.
Bring your own device (BYOD)
Met ingang van september rekenen we erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als
je computeronderwijs volgt. Je hoeft op maandag 2 September geen laptop mee te nemen.
Software
Om van de gratis software gebruik te maken moet je de Citrix Receiver installeren. Zie op
https://handleidingen.uu.nl/organisatie_onderdeel/its/ > MyWorkplace: windows 10 of MAC OS’ hoe je
dit kunt doen. Tijdens de Studiestartweek kan je ook terecht bij een helpdesk. De locatie en
openingstijden worden z.s.m. gepubliceerd op de website van de FaculteitsIntroductie, de mentoren
kunnen je hiermee ook helpen.
FAQ
Meer weten over het gebruik van je eigen laptop? Bekijk de meest gestelde vragen op
https://students.uu.nl/fsw/byod (BYOD)
Definitieve inschrijving
Ook adviseren we je om zo spoedig mogelijk de digitale incassomachtiging die je in Studielink hebt
ontvangen af te geven. Te laat afgeven kan gevolgen hebben voor je cursusinschrijving. Voor vragen
over je collegegeld kun je contact opnemen met de Studentenservice op 030-2537000 of via
www.Qdesk.uu.nl.
Kennismaking en verenigingen
Vergeet niet op de website van de FI te kijken naar de activiteiten van de verenigingen, door lid te
worden van een vereniging leer je ook al veel mensen kennen, zo organiseren zij o.a. ook een
kennismakingsweekend. En er vindt op donderdag 5 september een groot Faculteitsfeest plaats,
deze informatie kan je vanaf 8 juli op de website van de FaculteitsIntroductie vinden.
Pas als je aan de vooropleidingseisen voldaan hebt kan je de inschrijving voor je opleiding definitief
afronden.
Vragen
Voor vragen over je studie kan je terecht bij het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit
Sociale Wetenschappen (stip.fsw@uu.nl).
Voor specifieke vragen over de FaculteitsIntroductie kan je mailen naar fi.sbs@uu.nl
Met vriendelijke groet,
Het Studie-informatiepunt en het team FaculteitsIntroductie
Faculteit Sociale Wetenschappen
We wensen je veel succes met de start van je opleiding en tot binnenkort!
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