Zoekhandleiding voor de Onderwijscatalogus

1. Controleer het collegejaar (2020 betekent 2020-2021)
2. Zoek cursussen in één specifieke onderwijsperiode om hele lange overzichten te voorkomen.
Vul in bij Aanvangsblok: 1, etc.
3. Zoek cursussen binnen een faculteit.
Vul in bij Faculteit: Faculteit Geesteswetenschappen, of de andere faculteit waar je wilt zoeken.
4. Zoek cursussen binnen een deel (een zgn. School) van de Faculteit Geesteswetenschappen.
Kies dan een van de volgende opties bij School / Opleiding (Ug betekent Undergraduate):
o
o
o
o
o

Ug
Ug
Ug
Ug
Ug

School
School
School
School
School

Filosofie en religiewetenschap
Geschiedenis en kunstgeschiedenis
Liberal arts
Media en Cultuurwetenschappen
Talen, Literatuur en Communicatie

5. Zoek alleen cursussen op niveau 1, 2 of 3.
Vul in bij Categorie / Niveau:
o
o
o

Bachelor Inleiding (niveau 1)
Bachelor Verdiepend (niveau 2)
Bachelor Gevorderd (niveau 3)

6. Zoek cursussen bij een andere Faculteit.
Kies juiste Faculteit en vul dan in bij het veld Bijvakker: Ja.
7. Zoek cursussen waar je je op dat moment voor kunt inschrijven.
Kies dan bij Toon voor de optie O cursussen open voor inschrijving (zie illustratie hieronder).
LET OP! door een tekortkoming van Osiris worden cursussen met voorrangregels nog getoond tot
het einde van de inschrijfperiode voor blok 1 - 2 of 3 - 4, ook nadat de (verkorte) inschrijving
voor deze cursussen al gesloten is. Controleer daarom in het opmerkingenveld van de
cursusbeschrijving of er sprake is van bijzondere regels.
8. Zoeken op titel of trefwoorden / gebruik van wildcard.
Wil je naast de titel ook in de rest van de cursusbeschrijving zoeken, zet dan een vinkje voor
‘doorzoek ook beschrijving’ (zie illustratie hieronder).
Denk ook aan Engelstalige termen voor het vinden van Engelstalige cursussen.
Gebruik het %-teken als wildcard aan het begin of midden in een zoekterm als je anders
resultaten misloopt, bijv. ant%ropologi.

