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TCS Kernpakketten kiezerssite (2021-2022)

Het kernpakket Oude Kunst:

is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Kunst- en cultuurgeschiedenis
besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Kunst, Cultuur en Literatuur
is een verdiepingspakket van de volgende opleiding(en): Kunstgeschiedenis

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

Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

KU3V18001 Kijken met andere ogen 1 7.5 3

KU3V18002 Kathedralen en paleizen 2 7.5 3

KU3V18003 Excursie Oudere Kunst 3 7.5 3

KU3V18004 Onderzoekswerkgroep kunst tot 1850 4 7.5 3

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

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

KU2V17003 Kunst van het onderzoeken 3 7.5 2

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

KU2V17001 Gouden Eeuwen 3 7.5 3

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

KU3V19001 Denken over kunst 1 7.5 3

Eindwerkstuk (E)
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

KU3V14010 Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis 2, 3 7.5 3

https://www.uu.nl/
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU3V18001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU3V18002
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU3V18003
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU3V18004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU2V17003
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU2V17001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU3V19001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2021&cursus=KU3V14010
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Aanvullende opmerkingen

Extra informatie collegejaar 22-23: vanaf 22-23 zal er een eindwerkstuk van 15 EC worden aangeboden. Dit is inclusief de
voorbereiding. Denken over Kunst komt dan als verplichte voorbereidende cursus op het eindwerkstuk te vervallen.

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:  Thijs Hagendijk MSc 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://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://www.uu.nl/medewerkers/THagendijk

