INTRODUCTIE PREMASTER HUMANISTIEK
2014–2015
Vrijdag 29 augustus 2014
Universiteit voor Humanistiek
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 exminatoren
ingeleid.
Gemeenschappelijk programma met (Pre)Master Zorgethiek en Beleid
9.00- 9.30
Ontvangst
Kantine, OOV
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, Onderzoek en Valorisatie (OOV). Je vindt de balie OOV 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
Tessa Striekwold, coördinator introductieprogramma, prof. dr. Joachim Duyndam,
opleidingsdirecteur UvH en prof. dr. Frans Vosman, coördinator master Zorgethiek en
Beleid.

10.00 – 10.30
Lokaal 1.40

Praktische informatie over studeren aan de UvH
Hielke Bosma, Roy Jansen, Gerard Linde, Roeland Troost, Tessa Striekwold en
studentengremia
Hielke Bosma, studentenraadsman, stelt zich voor en vertelt over de begeleiding die hij
aanbiedt. Vervolgens stelt Roy Jansen, studieadviseur, zich voor. Hij vertelt over de
structuur van de bachelor opleiding, studiebegeleiding en BSA (bindend studieadvies).
Ook vindt er uitleg plaats over de bibliotheek van de UvH. Roeland Troost, coördinator
inschrijvingen, stelt zich voor en vertelt iets over de inschrijfprocedure. 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.
Daarna volgt een korte introductie van de Studievereniging voor Humanistiek (SvH), de
Universiteitsraad (UR), de Opleidingscommissie (OC) en het Studentenforum (StuF).

10.30 - 10.45
Kantine

Koffiepauze
In de kantine is gratis koffie en thee beschikbaar

10.45 – 11.00
KNG 0.29

Rondleiding
De studenten van Premaster Humanistiek en (Pre)master ZeB krijgen een rondleiding
door het gebouw. Ook is er dan een kennismaking met de bibliotheek en het
computerlokaal door Kees de Leeuw.

Programma Premaster Humanistiek
11.00 – 12.00
Kennismaking
Lokaal 0.38
Kennismaking Premaster Humanistiek door Tessa Striekwold
De studentengroep maakt onder begeleiding van Tessa Striekwold kennis met elkaar.
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

Informatie onderwijsprogramma
Inleiding studieonderdelen door examinatoren
 Inleiding op het premasteronderdeel: Academische Vaardigheden
met betrekking tot Humanistiek (AVH) – door Marco Otten
 Levensbeschouwing & Zingeving (L&Z) – door Laurens ten Kate
 Humanistiek, Een Nieuwe Menswetenschap (HENM) – door Hans Alma hoogleraar
cultuurpsychologie
 Oriëntatie op Wetenschappelijk lezen en schrijven – door Pien Bos, universitair
docent

13.45 – 14.00
Kantine

Koffiepauze
In de kantine is gratis koffie en thee beschikbaar

14.00 – 14.45
Lokaal 0.38

Vervolg informatie onderwijsprogramma
Inleiding studieonderdelen door examinatoren
 Inleiding op het premasteronderdeel: Research Seminar Humanistiek (RSH) & de
Premaster Thesis – door Pien Bos, universitair docent
 Humanistiek (PTH) – door Pien Bos
 Inleiding op het premasteronderdeel: Inleiding Ethiek (IE) – door Fernando Suarez
Muller

14.45 – 15.00
Lokaal 0.38

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

