VOORLICHTINGSKALENDER MAJORKEUZETRAJECT BÈTA-GAMMA & FUTURE PLANET STUDIES
De exacte data worden bekend gemaakt per e-mail
MAJORKEUZEWORKSHOP
Januari
Tijdens de workshop gaan we gezamenlijk bekijken hoe het keuzeproces werkt; wat zijn jouw
kwaliteiten en interesses, welke verwachtingen heb je van de majoren die je overweegt te kiezen
en hoe kun je die verwachtingen toetsen. Het doel van de workshop is dat je een actieplan
formuleert waarmee je aan de slag kunt om een goede keuze te maken voor 15 april.
MAJORMARKT
Februari
Op de majormarkt staan studieadviseurs en studenten van de majoren om je vragen te
beantwoorden. Voor de markt maak je een voorbereidende opdracht en bedenk je alvast vragen
zodat je op de markt al je vragen kunt stellen.
BACHELOR VOORLICHTINGSDAGEN UVA
November / maart
Een bachelor voorlichtingsdag is een goede manier om meer te horen over het vakgebied van een
bepaalde major en om studenten en docenten uit het betreffende vakgebied te spreken. Voor de
voorlichtingsrondes moet je je wel opgeven via onderstaande link.
www.uva.nl/bachelordag
ACTIVITEITEN SPECTRUM
Meelopen met ouderejaars
Ouderejaarsstudenten zijn ervaringsdeskundigen en daarom een goede bron van informatie. Je kunt
hen mailen en/of vragen of je een keer mee mag lopen. Het majormeelopen wordt gecoördineerd
door Spectrum, voor vragen mail educatie@svspectrum.nl
Majorspeeddate
Spectrum organiseert in het voorjaar een majorspeeddate. In deze speeddate heb je de gelegenheid
om ouderejaars Bèta-gamma- en FPS-studenten uit verschillende majoren te spreken om zo meer te
weten te komen over hoe het is om een bepaalde major te doen. Meer informatie over de precieze
datum, tijd en locatie volgt vanuit Spectrum.
www.svspectrum.nl
MENTORGESPREKKEN
Blok 4
In blok 4 wordt met alle eerstejaarsstudenten weer een mentorgesprek gevoerd door een van de
juniordocenten. In dit gesprek staat, naast de voortgang, de majorkeuze centraal. Er zal jullie o.a.
gevraagd worden welke major op dat moment je eerste keus heeft en wat je nog gaat doen om tot
een definitieve keuze te komen.
WHAT’S NEXT? BIJEENKOMSTEN
Voor ouderejaarsstudenten van het IIS worden verschillende What’s next? bijeenkomsten
georganiseerd zoals een interdisciplinaire mastermarkt en een bijeenkomst met alumni en mensen
uit het werkveld. Voor eerstejaarsstudenten kunnen deze bijeenkomsten ook inspiratie en
informatie geven die handig is bij het maken van een majorkeuze. De What’s next? evenementen
staan in je rooster.
www.student.uva.nl/bg / www.student.uva.nl/fps
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DEADLINE MAJORKEUZE
15 april
Op 15 april moet je je majorkeuze aan ons doorgegeven hebben. Dit kan via het google doc dat we
jullie daarvoor toesturen. Daarna krijg je een factsheet met praktische informatie en het definitieve
studieplan toegestuurd. Ook volgt er een voorlichtingsbijeenkomst bij de door jou gekozen major.

INFORMATIEBRONNEN MAJORKEUZETRAJECT BÈTA-GAMMA & FUTURE PLANET STUDIES
MAJORSITE
Op de majorsite vind je informatie, contactgegevens en studieplannen van alle verschillende
majoren (let op: de studieplannen kunnen van jaar tot jaar veranderen). Ook vind je hier o.a.
antwoorden op veel gestelde vragen en het majorkeuzeformulier.
www.student.uva.nl/bg/majoren / www.student.uva.nl/fps/majoren
STUDIEGIDS
In de online studiegids kun je vak omschrijvingen vinden van de majorvakken, zodat je een beter
beeld krijgt van de onderwerpen waarmee je je bezig gaat houden en de onderwijsvormen. Ook
vind je bij veel vakken een literatuurlijst. Naar aanleiding daarvan kun je eens binnenlopen in
bijvoorbeeld de Athenaeum boekhandel op het Spui (www.athenaeum.nl) of de Polare
(www.polare.nl) op het Koningsplein om boeken in te kijken, zodat je al weet wat je binnen de
gekozen major gaat lezen.
www.studiegids.uva.nl
LOOPBAAN ADVIES CENTRUM
Het Loopbaan Advies Centrum (LAC) van de UvA helpt studenten bij studiekeuze- en
loopbaanvragen. Kom je er niet uit met je majorkeuze en wil je je overwegingen hierover met
iemand op een rij zetten? Dan kun je ook terecht bij het Loopbaan Advies Centrum. Je kunt een
afspraak maken op langsgaan bij het inloopspreekuur.
www.student.uva.nl/lac
STUDIEADVISEURS
Natuurlijk kun je ook terecht bij de studieadviseurs van het IIS. Zij hebben twee keer in de week
inloopspreekuur. Ook kun je mailen naar studieadviseur-iis@uva.nl voor vragen of het maken van
een andere afspraak.
STUDIEADVISEURS MAJOREN
Als je op www.student.uva.nl kiest voor de bachelor van de major waarin je geïnteresseerd bent,
vind je onder het kopje ‘Studiebegeleiding’ de contactgegevens van de studieadviseur van die
major. De studieadviseurs van de majoren kunnen je informatie geven over het programma van de
major en de aansluiting op een master. Als je vragen aan hen hebt, kun je contact opnemen.
EN VERDER…
Praat veel met medestudenten, ouderejaarsstudenten, vrienden en familie over je keuze en wat je
overwegingen zijn. Probeer een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat je gaat doen als je een
bepaalde major kiest en welke kant je ermee uit wilt. Maak voor jezelf een plan met wat je nog
moet doen om tot een weloverwogen keuze te komen vóór 15 april.
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