From: Betsy van Dijk <e.m.a.g.vandijk@utwente.nl>
Sent: vrijdag 12 oktober 2012 11:56
To:
Spikker - Sieverink, B. (Barbara, S&O)
Subject:
Fwd: Re: Fwd: Fwd: FW: Vakomschrijving "research topics"
Hallo Barbara,
Zou je dit punt ook op de agenda van de volgende OLC kunnen zetten?
Groet,
Betsy
-------- Original Message -------Subject:
Re: Fwd: Fwd: FW: Vakomschrijving "research topics"
Date:
Fri, 12 Oct 2012 09:58:25 +0200
From:
Arend Rensink <rensink@cs.utwente.nl>
To:
Betsy van Dijk <e.m.a.g.vandijk@utwente.nl>
CC:
Gerrit van der Hoeven <G.F.vanderHoeven@utwente.nl>
Ja, precies hetzelfde verhaal geldt natuurlijk voor HMI. Als de vakcode
en Osiris-omschrijving van van Research Topics niet sowieso gedeeld
wordt (maar waarom niet, als het hetzelfde vak is) moeten ze allebei
aangepast worden. Kan jij het bij jullie OLC ter sprake brengen? --Arend
On 11-10-2012 18:16, Betsy van Dijk wrote:
> Beste Arend,
>
> Ik kreeg dit bericht van jou te zien omdat ik lid ben van de
> curriculumcommissie van de OLC die je hier aanschrijft. Zoals je
> wellicht weet hoort de master HMI inmiddels niet meer bij die OLC. Zou
> deze vraag niet ook naar de OLC Create-HMI moeten worden gestuurd? Daar
> ben ik voorzitter van, Gerrit van der Hoeven (in cc) is OLD en Barbara
> Spikker doet het secretariaat.
>
> Groet,
> Betsy
> -------- Original Message -------> Subject: Fwd: FW: Vakomschrijving "research topics"
> Date:
Sun, 7 Oct 2012 20:51:17 +0200
> From:
Marieke Huisman <m.huisman@utwente.nl>
> To:
Karagiannis, G. (Georgios) <karagian@cs.utwente.nl>, Dijk,
E.M.A.G.
> van (Betsy) <e.m.a.g.vandijk@utwente.nl>, Kokkeler, A.B.J. (Andre)
> <A.B.J.Kokkeler@utwente.nl>, Boersma, M. (Marcel, Student B-TI)
> <m.boersma-1@student.utwente.nl>, <m.j.vandezande@student.utwente.nl>
> CC:
marieke.huisman@ewi.utwente.nl
<marieke.huisman@ewi.utwente.nl>
>
>
>
> Beste leden van de curriculumwerkgroep,
>
> Zie de mail hieronder. Onze volgende OLC-vergadering is 16 oktober.

> Graag jullie reactie op de voorgestelde wijziging uiterlijk vrijdag 12
> oktober, dan zorg ik dat de werkgroep tijdens de vergadering een advies
> heeft.
>
> Vriendelijke groet,
>
> Marieke
>
>
>
> -------- Original Message -------> Subject: FW: Vakomschrijving "research topics"
> Date:
Thu, 4 Oct 2012 12:44:17 +0200
> From:
Padberg - Heskamp, S.G. (S&O) <S.G.Padberg-heskamp@utwente.nl>
> To:
Huisman, M. (Marieke, EWI) <M.Huisman@utwente.nl>
>
>
>
> Hallo Marieke,
>
>
Volgens mij is dit iets voor de werkgroep Curriculum.
>
>
> Groet,
> Sabine
>
>
> -----Original Message----> From: Arend Rensink [mailto:rensink@cs.utwente.nl]
> Sent: donderdag 4 oktober 2012 11:57
> To: Havinga, P.J.M. (EWI); Padberg - Heskamp, S.G. (S&O)
> Cc: Rom Langerak; Spikker - Sieverink, B. (Barbara, S&O)
> Subject: Vakomschrijving "research topics"
>
> Beste Paul,
>
> ik schrijf je dit namens de examencommissie INF/TEL/HMI, in je functie
als
voorzitter OLC (met cc naar Rom als OLD) omdat we bij een verzoek rond
het vak
Research Topics licht struikelden over de formulering van het doel van
het
vak. Het blijkt dat de tekst ruimte openlaat voor een verkeerde
interpretatie,
en daarom (volgens ons) aangepast zou moeten worden. Volgens mijn
informatie
is de OLC (of een subcommissie daarvan) verantwoordelijk voor deze tekst;
vandaar het verzoek hier naar te kijken en eventueel de tekst inderdaad
aan te
scherpen.
>
> Het gaat om de vakinformatie op Osiris. Er staat:
>
> - In het Nederlands: "Research Topics zal aansluiten op het lopende
onderzoek binnen een leerstoel."
>
> - In het Engels: "Research Topics will always be taken in the context
of

current research in a professional chair."
>
> Los van het feit dat ik niet weet wat er met een "professional chair"
> bedoeld wordt (het lijkt me een contradictio in terminis, hier moet
"research groep" o.i.d. staan) blijkt uit deze tekst niet dat het de
afstudeerleerstoel betreft. Als je dit leest zou je kunnen denken (en dat
is
in bovengenoemd verzoek ook gebeurd) dat het voldoende is om aan te
sluiten op
het onderzoek van een willekeurige leerstoel, dus ook eventueel een die
niets
met de gekozen afstudeeropdracht te maken heeft.
>
> Mijn voorstel:
>
> - Nederlands: "Research Topics zal aansluiten op het lopende onderzoek
binnen de leerstoel van waaruit de beoogde afstudeeropdracht begeleid
wordt."
>
> - In het Engels: "Research Topics will always be taken in the context
of
current research in the research group supervising the final project."
>
> -> Arend Rensinkhttp://www.cs.utwente.nl/~rensink
> Department of Computer Sciencemailto:rensink@cs.utwente.nl
> University of Twente
tel: +31 53 489 4862
> P.O. Box 217, NL-7500 AE Enschede, Netherlands
fax: +31 53 489 3247
>
>
>
>
-Arend Rensink
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University of Twente
tel: +31 53 489 4862
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