Beste student,
Welkom bij de Faculteit Sociale Wetenschappen!
Je begint bijna met je masteropleiding aan de Universiteit Utrecht. Met deze mail willen
we je informeren over een aantal belangrijke zaken voor de start van je opleiding.
Website FaculteitsIntroductie: https://students.uu.nl/fsw/faculteitsintroductie
Om je voor te bereiden op de start van je studie kun je de website van de
FaculteitsIntroductie bezoeken. Hier vind je informatie over ICT-zaken, roosters,
antwoorden op veel gestelde vragen, etc. Kijk ook eens op de studentenwebsite van je
opleiding: students.uu.nl-> [naam van je opleiding]. Hier staat al veel informatie over de
vakken en je studieprogramma.
Het programma van de introductie zal eind deze week, begin volgende week op de
website van de faculteitsintroductie staan.
Op deze pagina vind je alle informatie over onderwijs, praktische zaken en hulp en
voorzieningen in tijden van het coronavirus: https://students.uu.nl/praktischezaken/informatie-over-het-coronavirus.
Half augustus ontvang je weer een email van ons met een update over de programma’s
van de faculteitsintroductie (i.v.m. de corona situatie)
Rooster
Je staat nog niet ingeschreven voor je vakken in blok 1, dit gebeurt in augustus en dan
vind je het persoonlijke rooster in Mytimetable.nl.( www.mytimetable.nl ) Je kan hier
zien wanneer je online bijeenkomsten hebt en wanneer je op het Utrecht Science Park
moet zijn.
Online onderwijs
Een deel van je introductie- en studieprogramma zal online plaatsvinden (sommige
opleidingen zijn zelfs volledig online), daarom is kennis over de ICT-voorzieningen dit
jaar belangrijker dan ooit. Lees de informatie op onze website
(https://students.uu.nl/fsw/faculteitsintroductie/online-onderwijs) goed door en zorg
ervoor dat je Microsoft Teams hebt geïnstalleerd voor je eerste online bijeenkomst.
Voor alle studenten die nog nooit aan de Universiteit Utrecht hebben gestudeerd, zijn er
verschillende e-modules beschikbaar in de tool Grasple. Dit zijn: een welkomstwoord van
de Vice decaan, kennisclips over ICT-programma’s en een virtuele tour over de
Uithof/Utrecht Science Park. Je ontvangt in week 35 een e-mail om in te loggen. Kijk op
de website voor meer informatie en wat je kunt doen als je de e-mail voor 1 september
niet hebt ontvangen (dit geldt alleen voor studenten die nieuw zijn aan de Universiteit
Utrecht!).
Studeren met een functiebeperking
In de bijlage van deze e-mail vind je informatie over studeren met een functiebeperking.
Eventueel kun je een afspraak maken met een studieadviseur, de contactgegevens staan
in de bijlage.

Als je niet aan je studie begint, annuleer dan s.v.p. je verzoek voor de master
inschrijving in Studielink.
Voor vragen over je opleiding kun je contact opnemen met het Studie-Informatiepunt:
stip.fsw@uu.nl.
Voor vragen over de facultaire introductie kun je contact met ons opnemen:
fi.sbs@uu.nl.
Vriendelijke groeten,
Erika Nijenhuis
Facultaire introductie 2021
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