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TCS Kernpakketten kiezerssite (2021-2022)

Het kernpakket Antieke Cultuur:

is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Klassieke talen en culturen
besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Geschiedenis en Internationale Betrekkingen
is een interdisciplinaire minor

Dit kernpakket bestaat uit de volgende cursussen (30 ECTS):

Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

GE2V14018 Classical Archaeology 1 7.5 2

TL2V14112 Hoogtepunten klassieke literatuur 2 7.5 2

GE3V15001 Rome 3 7.5 3

FI2V19008 Antieke Wijsbegeerte 4 7.5 2

De verplichte voorbereiding voor TCS- en LAS- studenten bestaat
uit:

Basiscursus onderzoek (7,5 ECTS):
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

TC2V16002 Basiscursus onderzoek Geschiedenis Algemeen 3 7.5 2

En de voorbereidende cursus (verplicht 7,5 ECTS):
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

GE2V19004 Inleiding Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen 4 7.5 2

GE2V14012 Mythologie 4 7.5 2

Na het afronden van dit kernpakket bereid je je voor op het eindwerkstuk met:
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

GE3V18004 Grondslagen van de geschiedenis 1, 3 7.5 3

Eindwerkstuk

https://www.uu.nl/
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=GE2V14018
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=TL2V14112
https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=GE3V15001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=FI2V19008
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=TC2V16002
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=GE2V19004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=GE2V14012
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=GE3V18004
Margreet Kuiper

Margreet Kuiper
Niet in aanbod in 22-23? Heilige plaatsen GE3V14045
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Cursuscode Naam Blok ECTS NiveauCursuscode Naam Blok ECTS Niveau

GE3V14054 Eindwerkstuk Geschiedenis 2, 3, 4 7.5 3

Aanvullende opmerkingen

Let op: de cursus GE3V18004 wordt één keer per jaar aangeboden. Je kunt deze cursus vrij plannen binnen jouw
programma. Het is geen verplichting om de cursus (direct) voor het eindwerkstuk te hebben behaald. Als je je hebt
ingeschreven voor het eindwerkstuk krijg je een uitnodiging via de opleiding Geschiedenis om mee te doen aan een
seminar dat voorbereidt op het eindwerkstuk. Dit seminar bestaat uit enkele bijeenkomsten en is facultatief. We raden
echter aan om aan dit seminar deel te nemen.

Vanaf collegejaar 22-23 vervalt de cursus GE3V18004 als voorbereiding op het eindwerkstuk. Er wordt vanaf dat
collegejaar een eindwerkstuk van 15 EC en is er geen aparte voorbereidende cursus meer.

Voor informatie en advies over deze hoofdrichting:

Kijk in Blackboard in My communities bij de TCS-hoofdrichtingeninformatie voor meer informatie over stages, minoren en
aansluitende masterprogramma’s van deze en andere hoofdrichtingen.

Ga je naar de hoofdrichtingsadviseur:  Dr Robert Flierman voor inhoudelijke vragen over je hoofdrichting en/of je planning.
De hoofdrichtingsadviseur is voor TCS studenten ook de tutor in studiejaar 2 en 3, met wie ook de portfolio-opdrachten
worden besproken en die uiteindelijk het portfolio goedkeurt.

Met je hoofdrichtingsadviseur bespreek je ook de tweede pakketverplichting (keuzepakket) binnen de hoofdrichting.

Voor de inschrijving voor kernpakket, hoofdrichting en cursussen ontvang je  informatie via de e-mails die in april/mei door
het studiepunt en de studieadviseurs worden toegezonden.

https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=GE3V14054
https://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://www.uu.nl/medewerkers/RFlierman

