INTRODUCTIE PREMASTER HUMANISTIEK
2018–2019
Vrijdag 31 augustus 2018
Universiteit voor Humanistiek, KNG 29 Utrecht
Tijdens de introductie van het (pre)masterprogramma worden, naast toelichting op de meer praktische
zaken omtrent studeren op de UvH, de inhoudelijke programma’s door de verschillende examinatoren
ingeleid.
Gemeenschappelijk programma met (Pre)Master Zorgethiek en Beleid
9.00- 9.30
Ontvangst
Kantine, OSZ
De studenten worden ontvangen met koffie en thee in de kantine. Alle studenten
schrijven zich in voor de Premaster Humanistiek of (Pre)master Zorgethiek en Beleid bij
de afdeling Onderwijs Studentzaken (OSZ). Je vindt de balie OSZ links naast de
hoofdingang aan de Kromme Nieuwegracht (kamer 0.02). Deze inschrijving is
noodzakelijk om aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Behalve een inschrijving
betreft dit tevens een controle of aan alle voorwaarden is voldaan.
9.30 - 10.00
Lokaal 1.40

Welkom en inleiding
Samantha van de Maat, coördinator introductieprogramma heet jullie welkom en neemt
kort het programma van vandaag door (10 minuten), prof. dr. Carlo Leget, coördinator
master Zorgethiek en Beleid (5 min), Vivianne Baur, coördinator premaster Zorgethiek
en Beleid (5 min) en Abdelilah Ljamai, coördinator premaster humanistiek (5 min) stellen
zich voor en vertellen kort wat over hun rol binnen de studie.

10.00 – 10.45
Lokaal 1.40

Praktische informatie over studeren aan de UvH
Hielke Bosma, Inge-Marlies Bulsink, Gerard Linde, Roeland Troost, Samantha van de
Maat, Henk Jaspers en studentengremia
Hielke Bosma, studentenraadsman, stelt zich voor en vertelt over de begeleiding die hij
aanbiedt (5 min). Vervolgens stelt Inge-Marlies Bulsink, studieadviseur, zich voor (10
min). Zij vertelt over de structuur van de opleiding en over de studiebegeleiding.
Roeland Troost, coördinator inschrijvingen, stelt zich voor en vertelt iets over de
inschrijfprocedure voor vakken en tentamens (5 min). Vervolgens stelt Gerard Linde zich
voor. Hij is de Onderwijscoördinator van de UvH en vertelt over allerhande praktische
zaken en voorzieningen zoals mijn.uvh.nl, Progress WWW, studentenmail, de
Elektronische Leeromgeving, de UvH-website en kwaliteitszorg en evaluatie van het
onderwijs (10 min). Daarna komt Henk Jaspers met een korte uitleg over de digitale
infrastructuur op de UvH (internet, printen, studenten accounts) (5 min).
Tot slot volgt een korte introductie van de Studievereniging voor Humanistiek (SvH), de
Universiteitsraad (UR), de Opleidingscommissie (OC) en het Studentenforum (StuF) (10
minuten in totaal)

10.45 - 11.00
Kantine

Koffiepauze
In de kantine is gratis koffie en thee beschikbaar

11.00 – 11.45
Lokaal 1.40

Inleiding gezamenlijke studieonderdelen
Inleiding op de studieonderdelen door examinatoren:



Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing (PM-11)
door Laurens ten Kate (11.00-11.15)
Inleiding Ethiek (PM-21)
door Fernando Suárez Muller (11.15-11.30)

Programma Premaster Humanistiek
12.00 – 13.00
Kantine

Lunchpauze
De studenten krijgen een lunch aangeboden door de UvH. Indien studenten nog iets
anders willen kopen is betalen alleen mogelijk met PIN!

13.00 – 13.45
Lokaal 0.38

Kennismaking
Kennismaking Premaster Humanistiek door Samantha van de Maat
De studenten maken onder begeleiding van Samantha van de Maat kennis met elkaar.

13.45 – 14.15
Lokaal 0.38

Informatie onderwijsprogramma
Inleiding op de studieonderdelen door examinatoren
 Academische Vaardigheden met betrekking tot Humanistiek (AVH) – door Marco
Otten (13.45-14.00)
 Historie en praktijk van het humanisme (HPH) – door Nicole Immler (14.00-14.15)

14.15 – 14.30
Kantine

Koffiepauze
In de kantine is gratis koffie en thee beschikbaar

14.30 – 15.00
Lokaal 0.38

Vervolg informatie onderwijsprogramma
Inleiding op de studieonderdelen door examinatoren
 Research Seminar Humanistiek (RSH) – door Pien Bos (14.30-14.45)
 Premaster Scriptie Humanisitiek (PSH) – door Nicole Immler (14.45-15.00)

15.00
Lokaal 0.38

Afsluiting
Afsluitend woord van Samantha van de Maat. Veel plezier gewenst komend studiejaar
en voor wie zin heeft: afsluiting van de dag met een drankje in Café Lebowski (drankjes
voor eigen rekening)!

Praktische informatie Universiteit voor Humanistiek
GEBOUW
De UvH is gevestigd op de Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht en goed bereikbaar
te voet (15 minuten lopen) of met vele verschillende bussen vanaf Utrecht Centraal. Je
neemt dan de bus vanaf Utrecht centraal Jaarbeurszijde naar de halte Janskerkhof, vanaf
hier loop je verder richting de Copyshop, in deze straat sla je rechtsaf de Drift in, de eerste
links is de Kromme Nieuwegracht.
Als je met de auto komt, houdt u er dan rekening mee dat er nauwelijks parkeergelegenheid
is aan de Kromme Nieuwegracht en dat de hele binnenstad betaald parkeren is. Parkeren
kan het beste op Janskerkhof of in één van de verder weg gelegen parkeergarages
(Kruisstraat of Parkeergarage Springweg).
De reguliere openingstijden van het gebouw zijn:
Maandag en donderdag:
8.30 tot 21:30 uur
Dinsdag en woensdag:
8.30 tot 19:30 uur
Vrijdag:
8.30 tot 18:00 uur.
Tijdens de zomermaanden gaat het gebouw om 17.00 uur dicht. Tot 20 juli is de UvH ook
telefonisch beperkt bereikbaar op het hoofdnummer (030-2390100). Bij spoed in deze
periode kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator: Gerard Linde, tel. 0302390117.
FRONTOFFICE
De UvH is bereikbaar op telefoonnummer 030-2390100 van 8.30 tot 19.30 uur (vrijdags: tot
18.00 uur). De receptie is het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.
KANTINE
In de kantine zijn o.a. belegde broodjes, snoep, soep, en drankjes verkrijgbaar (m.u.v. de
avonduren). Je kunt uiteraard ook je eigen eten en drinken meenemen. In de kantine kan
alleen betaald worden met PIN. De kantine is ook de ontmoetingsplek binnen de UvH.
DE ONDERWIJSTIJDEN
Tenzij anders aangegeven begint het onderwijs op de UvH altijd om 09.00 uur. Je dient op
tijd aanwezig te zijn, een aantal minuten voor de aanvangstijd om op tijd te kunnen
beginnen. Het is aan de studenten zelf hier rekening mee te houden in hun reisplanning. Bij
te laat komen dien je te wachten op de eerste pauze om alsnog aan te kunnen schuiven.
STUDENTENBALIE
De studentenbalie (kamer 0.02) is vanaf september dagelijks open van 11.45 tot 12.15 en
van 15.00 tot 15.30. Hier moet je zijn met vragen over je inschrijving, studie-informatie en
onderwijsvoorzieningen.
COMPUTERLOKAAL EN WERKPLEKKEN
Voor studenten zijn er (computer)werkplekken beschikbaar in de Bibliotheek, in het
Computerlokaal (lokaal 1.31) (zolang daar geen lessen zijn) en in het flexwerkplekkenlokaal
op de tweede verdieping. Verder is in het hele gebouw gratis WIFI beschikbaar. Het
wachtwoord daarvoor kun je opvragen bij Front Office.

