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TCS Kernpakketten kiezerssite (2021-2022)

Het kernpakket Brains and Bodies: cognitie en emotie in de
geesteswetenschappen:

is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Theater, muziek en dans in interdisciplinair perspectief (voorheen
Podiumkunsten: theater, dans en muziek)
besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Taal, Media en Communicatie
is een interdisciplinaire minor

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

Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

TL2V14113 Cognitieve neurowetenschap voor Geesteswetenschappers 1 7.5 2

ME3V21007 The Thinking Body 2 7.5 3

TL3V14120 De gevoelige communicator 3 7.5 3

ME2V17001 De verhalende mens 4 7.5 2

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

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

TC2V15003 Basiscursus Media Onderzoek 4 7.5 2

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

ME2V15011 Inleiding nieuwe media en digitale cultuur 3 7.5 2

ME2V15004 Inleiding theater en dans 4 7.5 2

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

MC3V14001 Onderzoeksseminar Media en cultuur 1, 3 7.5 3

Eindwerkstuk (E)

https://www.uu.nl/
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=TL2V14113
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=me3v21007
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=TL3V14120
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=ME2V17001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=TC2V15003
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=ME2V15011
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=ME2V15004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=MC3V14001
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Cursuscode Naam Blok ECTS NiveauCursuscode Naam Blok ECTS Niveau

ME3V15026 Eindwerkstuk MEC 2, 4 7.5 3

Aanvullende opmerkingen

Dit kernpakket is interdisicplinair, met cursussen op het gebied van zowel Media als Taal en Communicatie. Maar let op: je
kunt dit kernpakket enkel laten uitmonden in een eindwerkstuk op het gebied van Media (zo’n eindwerkstuk schrijf je dan in
het verlengde van de niveau-3-cursussen ‘The thinking body’ of ‘De verhalende mens’ uit dit pakket). Als je weet dat je een
eindwerkstuk zou willen schrijven op het gebied van Taal en Communicatie, moet je een hoofdrichting Taalkunde of
Communicatie doen, en zou je daarbinnen Brains & Bodies als keuzepakket kunnen volgen.

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 Ruxandra Marinescu 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=ME3V15026
https://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://www.uu.nl/medewerkers/RCIMarinescu
Margreet Kuiper
Aanpassen mbt keuze communicatie en literatuurwetenschap


