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Beste student,
Herkansingstentamens
Zoals we eerder hebben laten weten, staat het herkansingstentamen niet meer open voor
iedereen: alleen als je een 4 of 5 als eindcijfer hebt, heb je automatisch het recht om mee
te doen. Onderwijs- en studentzaken schrijft je dan voor het hertentamen in.
Als je hier niet onder valt, dan kan de examencommissie je toestemming geven om toch
deel te nemen aan het hertentamen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je
uiterlijk 20 februari een mail sturen aan de studieadviseur Marian Brands,
M.M.Brands@uu.nl met daarin:
·

Naam en studentnummer

·

Cursusnaam

·

Reden/motivering van de aanvraag.

Zij zal je aanvraag aan de examencommissie voorleggen en je hierover antwoorden; het
studiepunt zal je inschrijven voor het tentamen als je toch mee kan doen.
Honoursprogramma Wiskunde
Ben je eerstejaars Wiskunde of Wiskunde en Toepassingen en merk je dat je tijd over hebt
èn gemotiveerd bent voor meer verdieping in je studie, dan kun je kiezen voor het
honoursprogramma van wiskunde naast je gewone programma. Studenten die 30 EC
hebben gehaald in de eerste twee blokken en gemiddeld een 7,5 hebben, kunnen zich
hiervoor aanmelden.
Het programma bestaat uit het volgen van een wiskundeseminarium, extra verdiepende
opdrachten bij wiskundecursussen, een honoursscriptie en een interdisciplinair onderdeel
met alle honoursstudenten van bèta.
Je kunt meer informatie over het programma vinden op:
http://students.uu.nl/beta/wiskunde/onderwijs/honours/honoursprogrammas-beta .
Onder het programma van wiskunde vind je een link naar de Science Honours Academy
en op het tabje van Mathematics vind je de handleiding van het programma. Hierin vind je
ook precies aan welke eisen je moet voldoen om uiteindelijk het honoursprogramma af te

ronden.
Heb je belangstelling, meld je dan aan voor 1 maart, door een mail te schrijven aan het
studiepunt, Studiepunt.math@uu.nl met daarin je naam, studentnummer, je
studieresultaten en een korte motivering waarom je het honoursprogramma van
wiskunde wilt doen en waarom je denkt dat je het naast je studie in de reguliere tijd (3
jaar voor 180 EC) kunt afronden.

Vriendelijke groet,
Barbara van den Berg
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