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Beste eerstejaars,

Welkom

Welkom bij de Faculteit Wijsbegeerte!
Fijn dat je voor de studie filosofie in Groningen hebt gekozen. Je hebt een goede
keuze gemaakt. Onze studie staat zeer goed aangeschreven in binnen- en
buitenland. Daar komt bij dat we een hele gezellige faculteit zijn. We hebben
een gemeenschappelijke kantine waar studenten en docenten lunchen en koffie
drinken. Er is een actieve studievereniging, STUFF, die vele activiteiten organiseert zoals een pubquiz, een bandjesavond, het docentencafé en een introductiekamp. Ook geeft zij een mooi, informatief en onderhoudend blad uit: de
Qualia. In dit introductieboekje maak je alvast kennis met de Faculteit, de studie
en de activiteiten van STUFF.
Ons onderwijsprogramma is breed en omvat onder meer ethiek, sociale en
politieke filosofie, wetenschapsfilosofie, logica en argumentatieleer, kentheorie,
philosophy of mind, en de geschiedenis van de filosofie van de Oude Grieken tot
heden. Na het eerste jaar krijg je meer gespecialiseerde vakken. Bij alle verscheidenheid aan onderwerp en aanpak zul je merken dat kritisch nadenken en helder
argumenteren en schrijven bij ons centraal staan. Daarin wordt dan ook flink
geoefend in de werkcolleges en de filosofische practica.
Na de bachelor kun je kiezen uit zes masters: Filosofie, Filosofie en Maatschappij, de
Lerarenopleiding Filosofie, Philosophy, Science and Humanities, de onderzoeksmaster en de interdisciplinaire master Philosophy, Politics and Economics (PPE). Voor
veel van ons onderwijs geldt overigens dat we filosofie dikwijls in samenhang met
ontwikkelingen in wetenschap en samenleving bestuderen.
Zoals je weet moet je in het eerste jaar minimaal 45 van de 60 punten halen om
door te mogen naar het tweede jaar. Wanneer je echter systematisch je werk
doet, colleges niet verzuimt en actief bent in werkgroepen is de propedeuse
prima in een jaar te doen.
Met vragen en opmerkingen kun je bij de mentoren terecht. Zij kunnen je verder
helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon. We willen graag dat een ieder zich
snel thuis voelt in onze Faculteit.
Namens alle medewerkers en het bestuur wens ik je veel plezier en uitdaging bij
je studie!
Prof.dr. Lodi Nauta
Decaan (voorzitter van het bestuur) 					
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Faculteitsbureau
Naast docenten en onderzoekers (wetenschappelijk personeel, WP) kom
je op de faculteit medewerkers van het Faculteitsbureau tegen. Zij werken
als ondersteunend en beherend personeel (OBP).
De belangrijkste voor studenten zijn:
• Studieadviseur Anouk Labberté (niet op deze foto)
Zij stelt zich voor op de volgende pagina’s.
• Medewerker studentzaken Siepie Blom (geheel rechts, voorste rij)
Bij haar kun je terecht met vragen over het rooster en met algemene
vragen. Samen met Marion Vorrink (geheel links, voorste rij) zit zij op het
secretariaat.
• International officer Regine van Groningen (niet op deze foto)
Bij haar kun je terecht met vragen over studeren in het buitenland.
Op de foto: medewerkers van het Faculteitsbureau
Voorste rij v.l.n.r.:
• Marion Vorrink, secretaresse van het bestuur
• Fré Moorrees, webmaster en communicatiemedewerker
• Siepie Blom, medewerker studentzaken
Middelste rij v.l.n.r.:
• Janine Weeting, studieadviseur voor masterstudenten
• Job de Grefte, practicumdocent
• (Ilja van den Broek, vm. studieadviseur, nu uit dienst)
Achterste rij v.l.n.r.:
• Ariska Bonnema, coördinator Kenniscentrum Filosofie
• (Arnold Veenkamp, vm. opleidingsmanager, nu uit dienst)
• Harrie ten Have, privacy-coördinator
Zie ook de website:
http://www.rug.nl/filosofie/contact/faculty-office
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Studieadviseurs
De overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit kan groot zijn.
Je hebt veel vrijheid, maar je moet zelfstandig je werk plannen en inde
len en je grote hoeveelheden tekst en informatie eigen maken. Ook in je persoonlijk leven kunnen ingrijpende dingen gebeuren tijdens je studententijd,
leer je zelfstandig je weg vinden en moet je vaak belangrijke keuzes maken.
Maar je staat er niet alleen voor!

Bij moeilijkheden kun je contact met ons opnemen en zullen we proberen
je te helpen een oplossing te vinden of in ieder geval hulp en ondersteuning.
Je studieadviseur houdt ook je studievoortgang in de gaten en zal je zo
nodig uitnodigen voor een gesprek. Je kunt ook altijd zelf een afspraak
maken. Gesprekken met een studieadviseur zijn altijd vertrouwelijk. Informatie zal nooit worden gedeeld met anderen (studenten, docenten,
examencommissie, administratie, ouders) tenzij jij daar zelf uitdrukkelijk
toestemming voor geeft.
Aanmelden voor een gesprek met de studieadviseur kan:
• door een email te sturen: fil-study-advisor@rug.nl
• door langs te gaan bij het secretariaat of te bellen: 0503636161
Twijfel niet om langs te komen! Wij vinden elk probleem, klein of groot, een
gesprek waard. Veel succes het komende studiejaar!

Anouk Labberté
Janine Weeting
Bij onze studieadviseurs Anouk Labberté en Janine Weeting kun je terecht
met al je vragen en problemen die te maken hebben met je opleiding en
met jou als student. Voor onze bachelorstudenten (dat ben jij als eerstejaars)
is Anouk de studieadviseur, en voor onze masterstudenten is dat Janine.
Voorbeelden van gespreksonderwerpen:
• Studievoortgang, -planning en eventuele –vertraging
• Ondersteuning tijdens de studie (Studie Ondersteunings Groep)
• Bindend studieadvies (BSA)
• Studiekeuze en eventuele overstap naar een andere studie
• Vakkenkeuze binnen de studie filosofie
• Voorzieningen vanwege een functiebeperking
• Overgangsregelingen
• Alternatieve tentamenregelingen
• Persoonlijke omstandigheden en problemen
• Ziekte en psychische problemen
8

Zie ook: www.rug.nl/filosofie/contact/study-advisor

ZO SNEL MOGELIJK DOEN, IN ELK GEVAL VOOR 1 SEPTEMBER:

1. READERS BESTELLEN

Verplichte literatuur bij een vak kan (deels) bestaan uit een zg. reader.
Hoe? Inloggen op www.uorder.nl vervolgens: Readershop > Reader
bestellen. Selecteer locatie van aflevering. Voer op de beveiligde pagina
je betaalgegevens in en wacht tot je automatisch terugkomt op de pagina van de webshop! Als je dat niet doet en de webpagina afsluit,
zal de betaling mislukken! Houd er rekening mee dat het minimaal een
week duurt voordat de reader is afgeleverd.

2. INSCHRIJVEN VOOR EERSTEJAARS VAKKEN

Hoe? Inloggen op studentportal.rug.nl Onder ‘RUG tools’ klik je op:
‘Cijfers en inschrijvingen (Progress)’ , zie verder de stapsgewijze uitleg
verderop in dit boekje onder ‘Tips’.
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Beste Eerstejaars,

STUFF

Van harte welkom op onze faculteit!
We hopen dat je het hier naar je zin zult hebben.
Om je tijd als filosofiestudent nog leuker te maken raden we je aan om je aan te sluiten
bij STUFF! De naam ‘STUFF’ staat voor Studievereniging Faculteit Filosofie. Zij is in 2004
opgericht als vereniging voor alle filosofiestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen,
met als doel om het contact tussen studenten te bevorderen.
Ieder jaar organiseren we veel activiteiten, beginnend bij de introductieperiode. In deze
tijd verzorgen wij (in samenwerking met de faculteit) het studentmentoraat, het introductiekamp en de introductieborrel. In de rest van het jaar organiseren we de studiereis,
carrièredagen, een beerpong toernooi, maandelijkse borrels en vele andere activiteiten.
Verder verzorgt STUFF het faculteitsblad de Qualia: een magazine vol filosofische essays,
interviews en overige filosofiegerelateerde stukken. Alles wordt geschreven door onze
eigen studenten.
Onze studie heeft een faculteit met een gemoedelijke en vrijblijvende sfeer, die je ook
terugziet in de studievereniging. Daarnaast heeft de faculteit een grote verscheidenheid
aan studenten: de politieke voorkeur varieert van links tot rechts, progressief tot conservatief. Natuurlijk hebben de studenten ook verschillende levensstijlen en persoonlijke opvattingen. Onze vereniging biedt daarom een grote variatie aan evenementen,
waarmee we proberen om al onze studenten een plek te geven binnen de vereniging.
Als je bij onze faculteit staat ingeschreven kan je lid worden van STUFF. Het lidmaatschap
kost €15,- per jaar. Als lid word je uitgenodigd voor alle evenementen, ontvang je de
Qualia en krijg je korting bij het bestellen van studieboeken. Je kunt je inschrijven via:
www.stuffgroningen.nl/lid-worden/lid-worden
Eenmaal lid van STUFF zijn er verschillende manieren om je actief in te zetten bij de vereniging. Je kunt je aansluiten bij commissies, de Qualia-redactie of de STUFF-band. Je kan
ook nieuwe activiteiten bedenken en hiervoor commissies oprichten.
Met vriendelijke groet en tot komend jaar,
Het zestiende STUFF-bestuur:
Marte van Oorschot (voorzitter, midden op de foto), Deïrdre Schift (R-onder), Lotte van
Leeuwen (L-onder), Pieter-Bas van Zuijlekom (L-boven) en Merlijn Verduin (R-boven).
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Mentorgroepen
Beste filosofen-in-spé,

Namens alle ouderejaars wil ik jullie graag welkom heten!
Om jullie een beetje wegwijs te maken binnen de faculteit en het Groningse
studentenleven zijn er ouderejaars aangesteld als studentmentoren. Zij
zitten al langere tijd bij de studie filosofie en weten dus hoe het reilen en
zeilen gaat.
De studentmentoren zullen je helpen met het kennismaken met de faculteit en onze studievereniging STUFF. Alle eerstejaars worden verdeeld over
zeven mentorgroepjes, met elk twee mentoren. Met name in de eerste helft
van het academisch jaar zullen er meerdere afspraken worden gemaakt
met de mentorgroepjes, waarbij je al je vragen kunt stellen en de hulp kunt
krijgen die je nodig hebt. Uiteraard gebeurt dit veelal onder het genot van
een drankje.
Op maandag 31 augustus vindt de eerste kennismaking van de eerstejaars
plaats. Vóór deze dag wordt bekend gemaakt in welk mentorgroepje je zit.
Met dat mentorgroepje ga je, na de informatiebijeenkomst, naar een terrasje in de stad.
Je krijgt dan een verdere uitleg van het mentorsysteem en je kunt je meteen
aanmelden voor het introductiekamp!
Op pagina 1 (naast de inhoudsopgave) staat een foto van de studentmentoren!
Met vriendelijke groet,
Deïrdre Schift
Studentmentorcoördinator (SMC)
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Rooster introductie en...
In verband met Corona zullen alle bijeenkomsten gesplitst worden*.
Colleges duren voor elke groep slechts één uur. Kijk op: rooster.rug.nl !

maandag 31 augustus:
introductie in zaal Omega
9.00 - 10.00 uur		
Practicumgroep 1
				Mentorgroep Luna & Chaya
				Mentorgroep David-Jan & Maurice
10.20 - 11.20 uur		
Practicumgroep 2
				Mentorgroep Kirsten & Job
				Mentorgroep Sijmen & Jona
11.40 - 12.40 uur		
Practicumgroep 3
				Mentorgroep Erik & Marieke
				Mentorgroep Marte & Deïrdre
				Aansluitend: activiteiten mentorgroepen
dinsdag 1 september
9.00 - 12.30 uur		
College Ethiek 1 (zaal Omega)
				Kom niet allemaal tegelijk! Kijk in het schema
hiernaast hoe laat jouw groep aan de beurt is
woensdag 2 september: collegevrije dag
vanaf 17.00 uur		
barbecue (zie uitnodiging op de achterzijde)
donderdag 3 september
9.00 – 12.30			
College Geschiedenis van de Filosofie 1
				Kom niet allemaal tegelijk!
vrijdag 4 september
9.00 – 12.30 			
College Geschiedenis van de Filosofie1
				Kom niet allemaal tegelijk!
vrijdag 4 - zaterdag 5 september, of
zaterdag 5 - zondag 6 september
				INTRODUCTIEKAMP

...eerste collegeweken
Alle hoorcolleges vinden plaats in zaal Omega van de Faculteit Wijsbegeerte,
aan de Oude Boteringestraat 52 te Groningen. Ingang via de steeg!

maandag 7 september
9.00 - 12.30 uur		
College Ethiek 1 (Bart Streumer)
dinsdag 8 september
09.00 - 12.30		
middag/avond		

College Ethiek 1
activiteiten mentorgroepen

woensdag 9 september collegevrije dag
donderdag 10 september
9.00 – 12.30			
College Geschiedenis 1 (Tamer Nawar)
middag / avond		 activiteiten mentorgroepen
vrijdag 11 september
9.00 – 12.30			

*collegetijden subgroepen
1 (practicumgroep 1)
2 (practicumgroep 2)
3 (practicumgroep 3)

College Geschiedenis 1

9.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.15 uur
11.30 - 12.30 uur

Je mentoren organiseren waarschijnlijk nog extra
activiteiten. Houd dus contact zodat je op de hoogte blijft!
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Tips
Buitenland
http://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/wijsbegeerte/study-abroad/
In je studententijd krijg je de kans om naar het buitenland te gaan. Als je hier
in geïnteresseerd bent, is het slim om je goed voor te bereiden. Om er achter te komen met welke universiteiten de onze faculteit contact heeft, klik je
op de Student Portal boven in je scherm op Study Info en daarna op Study
Abroad onder het kopje Advice, Rules and Regulations.
Studenten Service Centre (SSC)		
http://www.rug.nl/ssc
Het Studenten Service Centre biedt allerlei handige cursussen en diensten
aan die helpen beter, fijner, efficiënter te studeren. Cursussen om te leren
om te gaan met uitstelgedrag, leren plannen, maar ook een studentenpsycholoog, maken deel uit van hun aanbod. Op deze site kan je meer informatie
vinden over de cursussen en kan je inschrijvingen voor de cursussen regelen.
Cursuscatalogus (Ocasys)			 https://www.rug.nl/ocasys/
Op deze site kun je informatie vinden over alle vakken die de RUG aanbiedt.
Op Ocasys vind je een korte omschrijving van de inhoud van het vak, hoeveel
studielasturen men aan een vak zou moeten besteden, door welke docent
het vak gegeven wordt en welke literatuur je nodig hebt. Dit is handig om
te weten om je goed voor te bereiden op het vak of als je een ander vak wil
volgen (bijvoorbeeld aan een andere faculteit) en meer informatie zoekt over
de inhoud van het vak.
Cijfers en inschrijvingen (Progress)		
https://progresswww.nl/rug/
Aan het begin van het jaar dien je je in te schrijven voor de vakken die je wil
volgen. Om in te tekenen bij een vak, ga je naar de site en log je in met je
studentnummer (s1234567) en klik je op intekenen. Vervolgens ga je naar
Wijsbegeerte, daarna Eerstejaarscolleges en klik je de vakken aan die je wil
volgen (voor voltijd bachelor eerstejaars zijn dit alle vakken). Als laatste klik je
op ‘meld aan’. Hier kan je ook je cijfers bekijken.
Social media
Je kunt de Faculteit ook volgen via Facebook en Twitter:
FB: www.facebook.com/filosofiegroningen
T: twitter.com/wijsbegeerte

Belangrijke webadressen
Student Portal

			studentportal.rug.nl

Voor Groningse studenten is er geen enkele website belangrijker dan deze!
Op het tabblad Today van de Student Portal vind je mededelingen, opgedeeld
in twee categorieën:
• Need to Know: noodzakelijk en verplicht om te weten.
• Nice to Know: leuk of handig om te weten.
Je kunt aan de afkorting onderaan zien van wie de mededeling afkomstig is.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: RUG (een centrale universitaire afdeling), of FIL (Faculteit Wijsbegeerte).
Op het tabblad Study Info vind je bovenaan informatie i.v.m. de coronacrisis,
dan informatie voor filosofiestudenten, en daaronder informatie voor alle
RUG-studenten. Op het tabblad Career vind je vacatures voor studenten (bijv.
stages en student-assistentschappen) en evenementen die te maken hebben
met het plannen van je carrière. Onder ‘RUG tools’ kom je ook bij deze belangrijke sites:
Cursuscatalogus				www.rug.nl/ocasys
Cijfers en inschrijvingen			
https://progresswww.nl/rug/
Student e-mail					googleapps.rug.nl
en via Courses kom je bij de informatie die docenten online zetten, en die bij
het vak horen dat zij geven. Zij zullen nog vaak verwijzen naar ‘Nestor’ of de
digitale leeromgeving. Het webadres begint altijd met: https://nestor.rug.nl/

Rooster		 http://rooster.rug.nl
Studiegids		
www.rug.nl/filosofie/education/prospectus
Readers bestellen					www.uorder.nl
Zie ook:
www.rug.nl/filosofie/education/prospective/ you_ll-study-with-us-soon
Hier staan handige instructiefilmpjes over o.a. de studentportal!
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Practica
Wat een verstandig besluit: filosofie studeren! En dat nog wel aan de beste
faculteit en in de gezelligste studentenstad.
Zoals je misschien wel weet bestaat academisch onderwijs grotendeels
uit hoorcolleges en werkcolleges. Op de faculteit onderscheiden we
echter in het eerste en tweede jaar ook nog een andere onderwijsvorm:
de practica. Deze practica lopen het gehele jaar door en zijn steeds gerelateerd aan een bepaald vak dat je op dat moment volgt. Het accent ligt
hierbij niet zozeer op het vakinhoudelijke, maar op het ontwikkelen van
‘filosofische vaardigheden’.
Wat betekent dat? Welnu, dat een filosoof in spe meer moet dan de
categorisch imperatief kennen of weten wat Plato in zijn Republiek heeft
geschreven. Het draait in de wijsbegeerte niet alleen om kennis; filosofie
krijgt pas echt betekenis wanneer je ook leert filosoferen.
En dat vergt oefening. Denk aan: een filosofisch essay schrijven op wetenschappelijk niveau, een argument ontleden, een filosoof adequaat bekritiseren, een filosofische tekst zorgvuldig analyseren of een bepaald inzicht
mondeling presenteren. Zie filosofie onder meer als een ambacht waarin
dergelijke ‘kundes’ noodzakelijk zijn, wil je jezelf onderscheiden van de
niet-filosoof. Het komende jaar zullen wij jou helpen bij het ontwikkelen
van deze en andere cruciale vaardigheden!

Sjoerd Griffioen (links) en Job de Grefte (rechts)
Tot bij de practica,
de docenten Filosofische vaardigheden:
Job de Grefte
Sjoerd Griffioen
Sanne Hupkes (kleine foto hiernaast)
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Coronacrisis...

en Coronacrisis updates

Als er iets is wat de corona-crisis ons leert, is het wel het belang van filosofische
reflectie en analyse: corona raakt aan allerlei kwesties waar filosofen zich mee bezighouden, bijvoorbeeld de verhouding tussen privacy en gezondheid, democratische grondrechten, openbaarheid en politiek bestuur, de rol van experts en
wetenschap in de maatschappij, onze omgang met de natuur, de relatie tussen
economie en gezondheidszorg, en ethische dilemma’s in de gezondheidszorg.

Blijf op de hoogte van de actuele stand van zaken rond de coronamaatregelen die
de universiteit en de faculteit nemen! Houd de volgende kanalen in de gaten:

Maar corona raakt helaas ook aan ons onderwijs. Daarom willen we je informeren
over ons onderwijs in het eerste semester van het aankomende studiejaar. Die
informatie heeft noodzakelijkerwijs een voorlopig karakter. De situatie kan immers
na de zomer weer veranderen met alle gevolgen voor de maatschappij en ook het
onderwijs van dien.

•
•
•
•

www.rug.nl/corona
www.rug.nl/filosofie/corona
Need to Know berichten op de Studentportal
je RUG-studentmail

Dit zijn voorlopig onze uitgangspunten voor het eerste semester (dus de eerste
twee kwartalen):
•
•

•
•
•

van cursussen in het eerste semester zullen opnames gemaakt worden,
zodat deze online gevolgd kunnen worden.
veel cursussen zullen aanvullend fysieke bijeenkomsten bevatten, waarin
de stof wordt bediscussieerd, opdrachten worden gedaan, vragen kunnen
worden gesteld, debattenworden georganiseerd etc. We proberen waar mogelijk – en uiteraard binnen de veiligheidsregels van de overheid en de universiteiten – elkaar dus ook fysiek te ontmoeten!
de fysieke bijeenkomsten zullen geen verplicht onderdeel zijn van de cursus.
ter vervanging van het klassikaal tentamen zal een alternatief gezocht worden,
zoals bijvoorbeeld een serie opdrachten, een take-home tentamen, een of
meerdere essays.
de docent van elke cursus zal voor aanvang specifieke informatie geven over
de aanpassingen (bijvoorbeeld: wat gaat online, wat doen we ‘fysiek’, hoe ziet
de tentaminering eruit?)

Onze faculteit wordt geroemd om haar hechte gemeenschap, hoogwaardig onderwijs, inspirerende docenten en een gezellige omgeving, waarin elke student tot
bloei kan komen. Helaas zal een deel van de sociale activiteiten de eerste tijd niet
in het gebouw kunnen plaatsvinden. Maar met de studentmentoren, de studieadviseurs, de docenten, en STUFF proberen we er toch een mooi jaar van te maken.
Heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen met de studieadviseur!
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Vertrouwenspersonen

STUFF

Voor velen voelt STUFF als een tweede thuis. Om het thuisgevoel voor iedereen te
behouden, heeft STUFF twee vertrouwenspersonen.
Je kan naar de vertrouwenspersonen toe stappen wanneer je op informele wijze
ongewenst gedrag binnen de studievereniging wil aankaarten. Denk bijvoorbeeld
aan een discriminerende opmerking, of ongewenste intimiteiten.
De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het STUFF-bestuur en hebben een
geheimhoudingsplicht, dus het blijft altijd tussen jou en de vertrouwenspersoon!
Zij bieden dan een luisterend oor en geven eventueel advies. In overleg met jou
kunnen de vertrouwenspersonen ook verdere stappen ondernemen, zoals de
klachtencommissie inschakelen of het bestuur informeren. Dit is altijd anoniem.
Wij hopen natuurlijk dat jij een ontzettend mooie tijd bij onze studievereniging
gaat beleven! Mocht je toch met ongewenst gedrag te maken krijgen, dan is het
fijn om te weten dat de vertrouwenspersonen er zijn.
De vertrouwenspersonen zijn dit jaar Jona Janssen en Kimberly de Paauw.
Jona is tweedejaars student en heeft een aanstekelijk enthousiasme voor muziek.
Zijn favoriete dier is de olifant. Kimberly is derdejaars studente en is vaak te spotten bij de theeautomaten. Hoe lang ze eigenlijk al echt studeert weet niemand.
Je kan hen bereiken door een mailtje te sturen naar:
vertrouwenspersoon@stuffgroningen.nl
of door hen aan te schieten wanneer je ze ziet.
Schroom niet om naar hen toe te stappen, ze staan hoe dan ook altijd open voor
een praatje! Kimberly staat hiernaast op de foto.
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Medezeggenschap

OMF

De universiteit is een publieke organisatie, wat betekent dat ze gebaat
is bij inspraak en betrokkenheid van studenten, promovendi, mede
werkers en academici. Voor studenten zijn er verschillende manieren
om mee te praten over het beleid dat de universiteit en faculteit voeren.

Contact OMF

Universiteitsraad

Heb je vragen aan of over de faculteitsraad?
Mail dan de faculteitsraad: fil-facraad@rug.nl

De universiteitsraad adviseert het College van Bestuur (CvB) en bestaat
uit democratisch verkozen studenten en medewerkers. Kijk voor meer
informatie op: www.rug.nl/about-ug/organization/administrativeorganization/participation-decision-making/

Heb je algemene vragen, of wil je graag actief worden?
Mail dan de studentassessor: fil-studentbestuurslid@rug.nl

Heb je vragen over het onderwijs aan de faculteit wijsbegeerte?
Mail dan de opleidingscommissie: fil-oc@rug.nl

Medezeggenschap aan de faculteit
Waar de universiteitsraad en het CvB beslissingen maken over het beleid van de gehele universiteit, doen de volgende drie organen dit voor
elke faculteit specifiek.
Allereest nemen er ieder jaar vijf studenten plaats in de faculteitsraad
(FR). Dit is de controlerende en adviserende raad van het faculteitsbestuur (FB). Ook is er de zogenaamde opleidingscommissie (OC),
waarin elke opleiding aan de faculteit wordt vertegenwoordigd door
één student. De commissie heeft als hoofddoel de kwaliteit van het
onderwijs te waarborgen. Tot slot is er de studentassessor, die als studentlid in het faculteitsbestuur plaatsneemt en daarmee alle studenten
vertegenwoordigt.
Samen met het STUFF-bestuur vormen de FR, OC en assessor de
Openbare Medezeggenschap Filosofie (OMF). De studentassessor
organiseert enkele keren per jaar een medezeggenschapsvergadering
waarvoor niet alleen deze organen, maar alle geïnteresseerde
filosofiestudenten zijn uitgenodigd. De vergadering kan een uiteenlopend aantal onderwerpen rondom de faculteit omvatten.
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Docenten 1e semester

Docenten 2e semester

Bart Streumer geeft in
het eerste blok het vak:
Ethiek 1

Tamer Nawar geeft in het
eerste blok het vak:
Geschiedenis 1: Oudheid
Bart Streumer

Tamer Nawar

Andrea Sangiacomo

Marc Pauly

Judith Vega

Andrea Sangiacomo geeft in semester 2A Geschiedenis 3: Vroegmoderne periode; Marc Pauly en Judith Vega geven Sociale en Politieke Filosofie 1.

Martin Lenz

Barteld Kooi

Jan Albert van Laar

Martin Lenz geeft in het tweede blok: Geschiedenis 2: Middeleeuwen; Barteld Kooi
en Jan Albert van Laar geven dan het vak Logica en Argumentatietheorie.
26

Corijn van Mazijk

Jan-Willem Romeijn

Felipe Romero

Corijn van Mazijk geeft in semester 2B Geschiedenis 4: 19e en 20e eeuw;
Jan-Willem Romeijn en Felipe Romero geven dan Ken- en Wetenschapsleer 1.
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Eerstejaars Barbecue
Beste eerstejaars,
Op woensdag 2 september om uur is de Eerstejaars Barbecue!
Samen met de mentoren maken we het gezellig op een mooie plek, we zijn
buiten en kunnen dus voldoende afstand houden.
Het STUFF-bestuur nodigt je van harte uit bij:
Stadslab Groningen
Suikerlaan 15
https://stadslabgroningen.nl/
We beginnen om 17.00 uur, en we vertrekken om 22.00 uur.

						

Kom allemaal!

