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Aan de bachelorstudenten Geschiedenis jaar van aankomst 2019-2020

Beste eerstejaars student Geschiedenis,
Geschiedenis is een prachtige studie. Je krijgt in het eerste studiejaar bij de verschillende
introductiecursussen een grote hoeveelheid kennis aangeboden. Tevens dien je je de nodige academische
vaardigheden eigen te maken. In de latere studiejaren is veel ruimte voor creativiteit en eigen invulling
van het studieprogramma.
Als studieadviseur van de opleiding Geschiedenis willen we je een indruk geven van de
studiebegeleiding bij onze opleiding. Voor de eerstejaars studenten is er een gedegen begeleiding
ontwikkeld. Deze begeleiding is belangrijk, omdat Geschiedenis studeren niet vrijblijvend is. Voor het
bindend studieadvies (bsa) is het in het eerste jaar van de opleiding vereist minimaal 45 ECTS
(studiepunten) te behalen.
De studiebegeleiding begint al bij de matchingsdag voorafgaand aan de start van de opleiding. De dag
is bedoeld als eerste kennismaking met de opleiding. Besluit je na deze dag Geschiedenis te gaan
studeren, dan volgt aan het begin van het studiejaar de introductie. Dit is een vakinhoudelijke introductie
met voorlichting over de inhoud en de opbouw van het eerstejaars studieprogramma. Studentmentoren
begeleiden de eerstejaars studenten tijdens de introductie. Tevens ontmoet je medestudenten,
tutordocenten en maak je kennis met de Utrechtse Historische Studenten Kring (UHSK), de
studievereniging van de studenten Geschiedenis.
Aanwezigheid bij de introductie is verplicht.
In het eerste semester volgen de studenten alle cursussen steeds in dezelfde werkgroep. De colleges van
de verschillende cursussen worden door vakspecialisten gegeven. Naast deze cursusdocenten is er per
werkgroep één vaste tutordocent, die de studenten gedurende het gehele jaar zal begeleiden. De
cursusdocent wisselt per cursus, de tutordocent blijft het hele jaar voor de student dezelfde persoon. De
tutorbegeleiding vindt gedurende het studiejaar regelmatig plaats via individuele gesprekken en
groepsbijeenkomsten.
De studieadviseur is voor de student eveneens een vast aanspreekpunt. Je kunt naar de studieadviseur
bij een ingewikkelde studieplanning of als er sprake is van studievertraging vanwege bijzondere
persoonlijke omstandigheden. Maar je bent ook altijd welkom bij vragen over het bindend studieadvies,
over de examenregeling of vrijstellingen binnen het studieprogramma. Je kunt zelf contact op te nemen
met een studieadviseur, bijvoorbeeld als je tutor je doorverwijst. Als er bij de introductie vragen zijn,
kun je in eerste instantie terecht bij de introductiecommissie. Bij bijzondere persoonlijke
omstandigheden is het beter direct een bericht naar ons als studieadviseurs te sturen via
studieadviesgeschiedenis.gw@uu.nl.
Veel succes het komende jaar!
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