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Beste mevr. Spikker-Sieverink,
Vanuit studiereis USB 14.0 van studievereniging Inter-Actief zijn we momenteel bezig met het opzetten van
de voorbereidingsvakken van de reis. Voor Bachelor studenten ligt er een minor klaar, maar voor Master
studenten bestaat momenteel nog geen optie om de studiereis vakken in het studieprogramma te passen. De
vorige studiereis van Inter-Actief (Noodle 2012) heeft dit gedaan door een 10 EC vak voor Master studenten
beschikbaar te stellen. Wij stellen voor eenzelfde regeling te treffen voor USB 14.0. Bij deze email heb ik
een document bijgevoegd waarin de situatie in meer detail is uitgelegd. Bij deze heb ik de vraag of de OLC
van Create-HMI zou willen kijken naar het beschikbaar stellen van een 10 EC vak aan BIT Master
studenten.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Kaspar Hageman
-Onderzoekscoördinator USB 14.0
I.C.T.S.V. Inter-Actief
T.a.v. USB 14.0
P.O. Box 217
7500 AE Enschede
t: +31 (0)611772170
e: research@usb14.com
www.usb14.com
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Beste leden van de OLC CREATE-HMI,
Vanuit studievereniging Inter-Actief is sinds afgelopen zomer een nieuwe studiereiscommissie begonnen
met het organiseren van een nieuwe studiereis. De studiereis heet USB 14.0 en is vernoemd naar de
bestemmingen (United States en Brazilië) en het jaar van vertrek (2014). De deelnemers van de
studiereis zijn zowel INF en BIT bachelor studenten en CSC, HMI en BIT master studenten. Een belangrijk
deel van de studiereis zijn de voorbereidende vakken die de deelnemers zullen volgen. Deze vakken zijn
bedoeld om de deelnemers meer inzicht te geven in de te bezoeken landen, het thema van de studiereis
(Smart Surroundings) en de IT sectoren van de te bezoeken landen.
Voor Bachelor studenten ligt de minor 'International Management & Exploration' klaar, waar de
studenten in totaal 20 EC voor kunnen krijgen. Deze minor bestaat uit vier 5 EC vakken, namelijk de
volgende:








International Studies Preparation (201300005): De deelnemers zullen in groepsverband met
behulp van een PESTLE analyse de te bezoeken landen op verschillende aspecten met Nederland
vergelijken.
International Business (191880801): Tijdens het vak zullen studenten bestuderen hoe bedrijven
internationaal opereren. Ook zal het verschil tussen internationale en nationale bedrijfsvoering
behandeld worden.
Theme Course (onbekende vakcode momenteel): Dit vak verschilt per studiereis. Voor USB 14.0
zullen de deelnemers een individuele onderzoeks opdracht uitvoeren onder begeleiding van een
docent. De resultaten zullen beschreven worden in een paper en een presentatie zal gegeven
worden aan het eind van het kwartiel. Alle onderzoeken zullen dieper ingaan op het thema
'Smart Surroundings'.
International Study Tour Project (191880851): De studiereis zelf valt onder dit vak. Deelnemers
zullen een verslag schrijven over de bezochte bedrijven/universiteiten tijdens de studiereis. Dit
verslag zal in combinatie met een analyse de studiereis afsluiten.

Master studenten
Ook voor master studenten willen we studiepunten beschikbaar stellen. Graag willen we vanuit InterActief eenzelfde regeling treffen als de vorige studiereis Noodle 2012. Noodle 2012 had de volgende
opties voor master studenten:
1. De vakken International Studies Preparation , Theme Course en International Study Tour Project
worden aangeboden als één vakkenpakket, ter waarde van 10 EC. International Business viel niet
onder dit vak, omdat het niet direct aansluiting had aan de studiereis zelf, terwijl de andere drie
vakken dat wel doen. Ten tijde van Noodle 2012 werd dit vakkenpakket aangeboden als 'Study Tour
Course (201200148)'. De vakken worden op Bachelor niveau gegeven, dus 15 EC zou voor een
master student niet terecht zijn. De drie vakken moeten door de Master student met succes
voltooid worden om de 10 EC te verkrijgen en de studiepunten worden geregistreerd na het
behalen van het laatste vak. Master studenten van HMI kunnen vervolgens in overleg met de
studiementor het vak in de keuzeruimte van hun master invullen.

2. Ten tweede hadden Master studenten in specifieke gevallen de mogelijkheid om de studiereis te
gebruiken in plaats van de 'Research topics'. Dit kon wederom alleen in overleg met de
studiementor.

Bij deze email vragen wij als studiereiscommissie of de twee hierboven beschreven opties wederom
goedgekeurd kunnen worden voor de master studie HMI. Wij hopen jullie hiermee genoeg
geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Kaspar Hageman
Onderzoekscoördinator USB 14.0

