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FACULTEITSRAAD FSW
De faculteitsraad wenst alle studenten en medewerkers van
de Faculteit Sociale Wetenschappen heel warme en
vrolijke feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Als faculteitsraad van de FSW,
Doen wij het hele jaar aan verschillende
dingen mee.
Van raadsvergaderingen tot overleggen,
Overal hebben wij wel iets te zeggen.
Op de raadsvergadering zijn wij samen
met het bestuur,
Dat zijn de mensen die beslissen over de
faculteit, al is het woord best wel duur.
Ook werken wij samen met de OC kamer en het MT,
Dat zijn respectievelijk de mensen die de kwaliteit van
onderwijs beoordelen binnen jouw opleiding, en ze praten
dan ook graag met je mee.
Voor opleidingsspecifieke vragen ben je bij hen aan het
juiste adres,
Maar naar ons kan je toe met facultaire stress.
Heb je ideeën over de faculteit of over hoe het in het
algemeen anders kan,
Neem dan contact op met ons, daar houden wij van!
Ook van belang is het OER document,
Daar staat alles in over toetsing, want dat gaat niet hoe
we het nu zijn gewend.
De oer vertelt jou wat jouw rechten zijn als student,
En wij leggen je het graag uit, ben je er nog niet mee
bekend.
We zijn ook bezig met thema’s als welzijn en duurzaam
studentschap,
Want corona is best heftig, sommigen zetten zich al een
tijd erg schrap.
Wij denken na over hoe dit beter kan op de universiteit
En willen graag weten hoe jij erover denkt, want jij bent
student en hebt ideeen, geheid.
Eveneens denken wij na om opties om te flexstuderen,
Wat is dat, hoor ik je denken, dat is betalen voor elk vak
waarvan je wil leren.
sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl
Faculteitsraad studenten FSW UU
@faculteitsraadfsw

Dus wil jij daar je mening ook over delen?
Vul dan ook nog even onze enquête in, dat zou ons een
hoop promotie schelen.
Ja wij zeven zijn er voor studenten als jij,
Maar wij vergaderen ook vaak met personeel erbij.
Want ook voor de roostermaker en de docent,
Zijn faculteitszaken vaak urgent.

FLEXSTUDEREN
De Faculteitsraad Sociale Wetenschappen wil
inventariseren of de studenten van de Faculteit
Sociale Wetenschappen behoefte hebben aan
flexstuderen.
Flexstuderen houdt in dat je je bij een opleiding per
cursus kunt inschrijven en dat je ook per cursus
betaalt. Je moet je inschrijven voor een minimum
van 15 EC aan cursussen. Een optie tot flexstuderen
biedt mogelijkheden voor studenten die niet voltijd
kunnen studeren en geeft ruimte om dingen naast je
studie op te pakken.
Op dit moment is er bij enkele opleidingen binnen de
Faculteit Geesteswetenschappen een pilot
flexstuderen. Als je hier meer over wilt lezen, kijk
dan op uu.nl/flexstuderen.
Kijk voor onze enquête op de instagram van de
faculteitsraad in de bio. Het duurt maar twee
minuten en je helpt ons er heel erg mee!
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