Master Geneeskunde
Voorlichting 12 januari 2022
https://students.uu.nl/gnk-m
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Overzicht masterprogramma
Ingangseisen, uitschrijven bachelor, inschrijven master
Hoe werkt de indeling
Voorkeuren & Tussenjaar
Voorrang op indeling
Afzeggen van indeling
Ruilen
Naar het buitenland

Vragen via de chat
Voorlichting wordt opgenomen, maar niet online geplaatst – wel bericht in nieuwsbrief
incl presentatie en aanvullende info en vragen

Het programma
- Aanpassingen tgv covid
in vakgebieden
- Soms deel online – in
principe vanaf nieuw
studiejaar niet meer
- Keuzestages – meld je 8
weken van te voren aan!
https://students.uu.nl/gnk-m/keuzeonderwijs-master

- PLO onderwijs
- UVT toets
https://students.uu.nl/gnk-m/studieprogramma

Jaaroverzicht

- In principe 13 studenten per groep
- Wordt nog gekeken naar een mogelijkheid
je als “reserve” op te geven
- Niet iedereen start op zelfde moment
- Sommige groepen starten zelfs al in
wat formeel nog studiejaar 21-22 is!
- Niet iedereen loopt dezelfde volgorde
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Ingangseisen/starteisen
Bachelor is volledig afgerond
• 180 ECTS behaald
• Alle cursussen incl CRUX en studiereflectie
• Let op: controleer zelf je studievoortgang in Osiris en zorg er zelf voor
dat al je studiepunten op tijd binnen zijn!
Examencommissie moet bericht gestuurd hebben dat je bent
afgestudeerd
• De examendatum van je bachelor is de dag dat de examencommissie
heeft vastgesteld dat je aan de eisen hebt voldaan.
•

Voldoe je niet, dan vervalt je volledige indeling! Denk je niet te gaan
voldoen – mail coschappen@umcutrecht.nl
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Uitschrijven bachelor
Je kunt je uitschrijven voor de bachelor vanaf de maand nádat je je laatste
resultaat hebt behaald.
Moet je na 31 augustus nog dingen afronden? Dan schrijf je je ook voor
volgende studiejaar in voor de bachelor!
Zie ook
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/afstuderen
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Inschrijven master
Je móet je via Studielink inschrijven voor de master vóór de eerste dag
van de maand waarin je onderwijs gaat volgen
• dus start je 15 oktober, dan schrijf je je per 1 oktober voor de master in.
Dit kan dan tót eind september.
Je wordt ingeschreven voor de blokken en LINKs. Voor keuzeonderwijs
wordt dit jaar nog bekeken wat de beste optie is.
Je dient je t.z.t. zélf in te schrijven voor de UVT!
Zie ook
https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/praktische-zaken/afstuderen
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Indeling
Indeling vindt plaats in april
Je wordt zoveel mogelijk in 1 groep voor alles ingedeeld
Indelingseisen
• Bachelor jaar 1 afgerond
• 150 studiepunten in osiris ten tijde van indelen
Wil je niet starten? Mail coschappen@umcutrecht.nl
Voldoe je pas later aan eisen? Mail coschappen@umcutrecht.nl
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Voorkeuren
Voorkeuren
- Kunnen in de maand maart worden opgegeven (informatie volgt t.z.t.)
- Kunnen nooit gegarandeerd worden – je uiteindelijke plaatsing gaat vóór
zelfgemaakte afspraken voor bijv keuzestage
- Als je niet in je voorkeursplek geplaatst wordt kan je hier niet op
terugkomen. Je kunt dan alleen door te ruilen met een collega nog
proberen te wisselen.
Tussenjaar
- Kan ieder studiejaar worden opgenomen
- Je neemt dan zelf weer contact op als je verder wilt gaan
- Je wordt dan gelijkwaardig ingedeeld met andere studenten in dezelfde
fase van studie
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Voorrang
Voor bijzondere persoonlijke omstandigheden
- Overmacht
- Topsport
- Bestuursactiviteiten
- Bijzonder situatie/activiteit
Meld je in maart bij de studieadviseurs – adviseurs@umcutrecht.nl
Opleiding en afdeling coschappen behandelen dit niet, maar handelen op
advies studieadviseurs.

10

Afzeggen van indeling
Je hebt 1 week na indeling om je indeling af te zeggen
• Je krijgt dat studiejaar geen indeling meer
• Geen consequenties voor latere indeling
Later toch afzien van je indeling?
• Kan alleen n.a.v. persoonlijke omstandigheden via studieadviseurs
zonder consequenties
• Achteraan plaatsingslijst voor nieuwe indeling – kan dus aanzienlijke
wachttijd betekenen
• Mogelijk aantekening prof gedrag
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Ruilen van indeling
Je mag ruilen met iemand van indeling tot 5 weken vóór aanvang van het
eerste onderwijs wat één van jullie volgt
Je mag in principe alleen de gehele indeling ruilen (dus niet alleen
blok/LINK rood ruilen en voor blok/LINK blauw blijven zitten)
Meld je bij coschappen@umcutrecht.nl, zowel jij als je ruilmaatje
afzonderlijk!
De ruil is pas definitief als coschappen dit goedgekeurd heeft.
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Naar het buitenland
Mogelijk in keuzestages master jaar 2 en 3, niet bij blokken/LINKs
Let erop dat je veel moet regelen, dus begin op tijd!
International office - international.office@umcutrecht.nl

https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-m/onderwijs/studeren-in-het-buitenland/stage-buitenland

In principe niet toegestaan in landen code oranje-rood
Predeparture Training - Dinsdag 18 januari 2022, 17.00-20.00 uur
https://students.uu.nl/sites/default/files/poster_invitation_pdt_evening.pdf
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Contact
coschappen@umcutrecht.nl
•
Priscilla Leenen, Berna Isik, André Renaud
•
Vragen over indelingen, voorkeuren, voortgang etc
•
Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 - 10.00 uur, tel. 088 75 53476
adviseurs@umcutrecht.nl
•
Ineke Steenhoek, Ariët van Laar, Jaco de Fockert-Koefoed
•
Voorrangsverzoeken, overig studieadvies
•
Telefonisch spreekuur (korte vragen): maandag 16.00 - 17.00 uur, woensdag en vrijdag 15.00 - 16.00
uur, tel. 088 75 68515
•
Afspraken: plan online een afspraak in met één van de studieadviseurs, via:
www.planzelf.nl/enterprise/bij/umcutrecht_GNK
GNK-beleidsmedewerkers@umcutrecht.nl
Vragen over de inhoud van de opleiding.
Tgv coronacrisis wisselen eventuele fysieke spreekuren regelmatig. We proberen het op https://students.uu.nl/gnk/geneeskundeb/contact/onderwijszaken zo goed mogelijk up to date te houden, let ook op eventuele nieuwsberichten hierover
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