BACHELOR SCHEIKUNDE - PRAKTISCHE INFORMATIE
Joint degree – inschrijving bij VU en UvA

Om te kunnen starten met de opleiding dien je je inschrijving bij ofwel de UvA, of wel de VU af te ronden door je
studiekeuze definitief te maken en je collegegeld te betalen. De opleiding Scheikunde is een joint degree programma
van de UvA en de VU. Dat betekent dat je na afronding van je inschrijving automatisch ook bij de andere universiteit
zal worden ingeschreven en daarmee zowel een UvAnetID als een VUnetID krijgt. Dat geeft je de mogelijkheid om
gebruik te maken van de faciliteiten en de onderwijssystemen aan de UvA en de VU.
Om ervoor te zorgen dat je vanaf september goed aan de slag kan gaan, is het voor studenten met een 1e
inschrijving aan de VU van belang dat zij de betaling van hun collegegeld bij voorkeur voor augustus regelen. Zodra je
inschrijving definitief is, wordt ook je inschrijving bij de UvA geregeld en krijg je je UvAnetID toegestuurd. Je kunt dan
ook een collegekaart aanvragen.

UvAnetID en VUnetID

Iedere student die zich inschrijft voor een joint degree opleiding krijgt een netID van zowel de VU als de UvA. Met je
UvAnetID heb je toegang tot alle onderwijssystemen en kun je inloggen op alle werkplekken van de studiecentra op
de UvA. Heb je geen UvAnetID en/of wachtwoord ontvangen, kijk dan op de website met wie je contact kunt
opnemen. Zie student.uva.nl > kies jouw opleiding > ga naar A-Z lijst > klik op UvAnetID.
Je VUnetID geeft o.a. toegang tot de digitale studentenportal VUnet en om in te loggen op werkplekken bij de VU.

UvA en VU Collegekaart

Het is belangrijk om te zorgen dat je bij aanvang van het studiejaar in het bezit bent van een UvA en VU Collegekaart,
aangezien je op zowel UvA als VU locaties les hebt. Deze kaart heb je altijd nodig:
• als identificatie bij onderwijs, tentamens en studiecentra op de UvA en VU
• bij het lenen van boeken bij de universiteitsbibliotheken
Daarnaast gebruik je de kaart om te betalen bij koffieautomaten en printers en krijg je op vertoon van de kaart
korting bij bijvoorbeeld de universitaire sportcentra en CREA en de Griffioen, maar ook bij bijvoorbeeld Artis of het
Stedelijk Museum. Instructies voor het aanvragen van een collegekaart ontvang je via een aparte mail en op
student.uva.nl > kies jouw opleiding > ga naar A-Z lijst > klik op collegekaart voor de UvA collegekaart en op
vunet.vu.nl > zoek op collegekaart voor de VU collegekaart.

UvA Introductieweek

Van maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus 2020 vindt de Intreeweek van de UvA plaats, waaraan alle aankomend
bachelorstudenten van de UvA kunnen deelnemen. Meer informatie vind je op intreeweek.nl/ Vanwege de
coronamaatregelen zal een groot deel van de Intreeweek online zijn.

Opleidingsintroductie

Tijdens de Intreeweek vindt ook de introductiedag van je eigen opleiding plaats. De introductie van de bachelor
Scheikunde vindt plaats op dinsdag 25 augustus 2020. Deelname is verplicht voor alle eerstejaarsstudenten.
Informatie over het programma krijg je medio augustus via de mail toegestuurd, maar er zal zeer waarschijnlijk een
dagdeel op Science Park 904 plaatsvinden.

Laptop: check de vereisten

Voor je studie heb je een laptop (geen tablet o.i.d.) nodig die voorzien is van een netwerkkaart die Dual-band
2.4GHz/5GHz ondersteunt. Ook is minstens 4 GB intern geheugen (RAM) en een Intel processor van niet meer dan 4
jaar oud nodig om goed gebruik te kunnen maken van alle software. Het verdient daarna de voorkeur om een SSD
(Solid State Drive) harddrive te hebben. Omdat een deel van het onderwijs online zal plaatsvinden, is een webcam
en een stabiele internetverbinding noodzakelijk.
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Voor een voordelige aanschaf van een laptop verwijzen we je graag naar de Campus Shop. Let daarbij ook op het
gewicht van je van de laptop. Een te zware laptop is niet prettig als je er een hele dag mee rondloopt! Voor
goedkope aanschaf van software kun je terecht bij Surfspot.

Studievereniging & boekverkoop

Net als iedere universitaire opleiding heeft ook jouw opleiding een eigen studievereniging: het Amsterdams
Chemisch Dispuut (ACD). De vereniging organiseert activiteiten voor haar leden waaronder het eerstejaarsweekend.
Verder verzorgt de ACD ook de verkoop van studieboeken. Meer informatie vind je in de bijlage en op acdweb.nl.
Let op: zorg dat je je studieboeken op tijd bestelt, zodat je ze in bezit hebt voor aanvang van het studiejaar.

Studie & functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt die mogelijk een belemmering voor je studievoortgang kan veroorzaken, dan
adviseren wij je om dit vroegtijdig door te geven aan de studieadviseur van jouw opleiding: Ambi Oosterhout,
contact via deze site.
Er zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tentamentijd bij
dyslexie, hulp bij studieplanning of aanpassingen tijdens practica.

Studiegids & vakaanmelding

Mocht je al nieuwsgierig zijn naar de vakken die je in de eerste periode gaat volgen, dan kun je die informatie vinden
in de digitale studiegids op studiegids.uva.nl/
Eerstejaars studenten hoeven zich niet aan te melden voor de vakken van het eerste semester, dit gebeurt
automatisch.

Bindend Studieadvies (BSA)

Binnen de opleiding Scheikunde krijgt iedere student aan het einde van het studiejaar een bindend studieadvies.
Studenten die minder dan 42 studiepunten hebben gehaald krijgen een negatief BSA, wat betekent dat je de
opleiding niet kunt vervolgen. Tijdens het studiejaar informeren we je regelmatig over je studievoortgang en is er
intensieve studiebegeleiding door zowel tutoren als de studieadviseur. In geval van bijzondere (persoonlijke)
omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden als er een duidelijk verband is met de opgelopen
studievertraging. Denk aan bijvoorbeeld ziekte, bijzondere familieomstandigheden, handicap/functiebeperking,
bestuurswerkzaamheden. Deze bijzondere omstandigheden moeten zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2
maanden gemeld worden bij de studieadviseur.

Readers Online

Sommige vakken maken gebruik van een syllabus, reader of practicumhandleiding. Deze zijn online verkrijgbaar via
de digitale leeromgeving Canvas. De meeste syllabi kun je downloaden en digitaal gebruiken. Je kunt een syllabus
ook uit laten printen en bij je thuis of op een afhaalpunt laten bezorgen via Canon. In de Studiegids kun je vinden
welk vak gebruik maakt van een syllabus of reader.
Voor sommige vakken en bepaalde practica of werkgroepen ben je verplicht een uitgeprint exemplaar mee te
nemen. Bestel deze op tijd via de webshop van Canon; de levertijd is meestal 3 tot 5 dagen.

Education Service Center – Education Desk FNWI

Als je na het doorlezen van deze informatie nog vragen hebt dan kun je contact opnemen met de Education Desk
FNWI (ook wel onderwijsbalie genoemd). De education desk is van maandag t/m vrijdag geopend van 9-17 uur en is
telefonisch bereikbaar op 020-525 7100 en per e-mail via: servicedesk-esc-science@uva.nl. Als je een mail stuurt,
vermeld dan je studentnummer, naam en opleiding.
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