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Voorlichting “Keuzes na de propedeuse”
Faculteit Management en Bestuur
Technische Bedrijfskunde

Programma
 Doel van vandaag
 Belangrijke keuzes:
 minor
 bachelor-opdracht
 studeren in het buitenland
 master
 Samenhang/combinaties
 Wat moet je nu doen?
 Informatie en contact
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Doelen
 Je informeren over belangrijke keuzes die je zult moeten maken
na je Propedeuse
 Je daarbij attent maken op samenhang tussen die keuzes
 Je op het hart drukken dat het belangrijk is om op tijd te beginnen
met je oriëntatie, besluitvorming, planning
 Harde knip
 Nieuw curriculum (TOM)
 Inventariseren welke problemen te voorzien zijn
 Je doorverwijzen naar de juiste personen

Waar hebben we ‘t over?
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Keuzes na je P
 Keuzes in je 2e jaar
 Keuzes voor/in je 3e jaar:
 Minor
 Bacheloropdracht

 Studeren in het buitenland
 Keuzes algemeen: (bestuurs)werk, meehelpen organiseren van
activiteiten, honoursprogramma

Let op, voor iedere keuze gelden bepaalde voorwaarden

Waar hebben we ‘t over?
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Keuzes in je tweede jaar
 Extra keuzeruimte (kun je) creëren
 Wil je graag meer weten over een bepaald vakgebied, dan kunnen in
overleg (en onder bepaalde voorwaarden; zie site) 2 vakken uit het
bachelor-programma ingewisseld worden voor 2 andere vakken naar
keuze.
 Op de onderwijssite: document met voorbeeldvakken

Dien je voorstel (én planning complete bachelor) in bij de
studieadviseur.

Waar hebben we ‘t over?
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Keuzes in je 3e jaar

 Was de atoombom op Nagasaki nodig?
En die op Hiroshima?
 E = mc²

 1 1 2 3 5 8 13

…

Keuzes in je 3e jaar (minor 1)
 Minor, in te vullen als:
 Opleidingsminor; vakken van een andere bacheloropleiding
 Themaminor; vakken over een bepaald onderwerp, multidisciplinair,
ook internationale mogelijkheden
 Individuele minor; zelf samen te stellen pakket na goedkeuring
examencommissie
 Pre-masterprogramma; bij overstap naar andere master, na
goedkeuring toelatingscommissie
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Keuzes in je 3e jaar (minor 2)
 Normaalgesproken:
 20 EC
 1e semester B3; 10 EC in K1, 10 EC in K2

 Let op: er zijn minoren met
 Afwijkende grootte
 Afwijkende aanmeldtermijn
 Niet elke minor is toegestaan  toelatingsmatrix

Keuzes in je 3e jaar

God is dood
(Nietzsche)
Nietzsche is dood
(God)
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Keuzes in je 3e jaar (minor 3)
 Voorwaarden/toelatingseisen:
 Algemeen: 80 EC afgerond (in juli)
 Specifiek: zie toelatingsmatrix en bijzondere ingangseisen op internet
 Let op! Minor als pre-master gebruiken? Meld je bij BOZ!



Minormarkt vorig jaar: donderdag 24 april 2014



Website: www.utwente.nl/majorminor

Waar hebben we ‘t over?
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Keuzes in je 3e jaar: Bacheloropdracht (1)
 Onderzoek- of ontwerpopdracht, praktijkgericht, 15 EC;
 Voorwaarde: 135 EC behaald (waaronder je P)
 Gepland in 4e kwartiel, maar kan elk kwartiel
 Extern (in bedrijf/instelling) of intern (UT is thuisbasis)
 Zelf zoeken

Keuzes in je 3e jaar: Bacheloropdracht (2)
 Overzicht van beschikbare opdrachten in Blackboard
“Bacheloropdracht TBK”
 Handleiding
 NB Doorlooptijd
 Overzicht mogelijke begeleiders
 Overzicht beschikbare opdrachten
Daarnaast opdrachten op site vakgroep IEBIS

 Op tijd oriënteren en voorbereiden:
 Enkele weken (interne opdracht via capaciteitsgroep)
 3 tot 6+ maanden (externe opdracht, zelf werven)
 Internationaal: 6-9+ maanden
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Studeren in het buitenland (1)
Let op: leuke, interessante en meestal zinvolle ervaring,
maar facultatief!
 Vakken volgen aan een buitenlandse universiteit
 Voorwaarden:
 80 EC dient behaald te zijn
 Eigen initiatief of uitwisselingsprogramma’s (EU programma:
Erasmus)
 Meestal aanmelden voor 1/5 (1e sem.) of 1/10 (2e sem.)
 Programma vooraf laten goedkeuren door examencommissie

 Bacheloropdrachten in het buitenland (Integrand, AIESEC, IAESTE)
 Internationale studiereis (via studievereniging; als deze wordt
georganiseerd althans)

Studeren in het buitenland (2)
Er zijn fondsen: Erasmus, TMF
Meer weten:
 International Office

 MB: Inge van Haare, i.vanhaare@utwente.nl
 Blackboard organization “Study abroad”
 Let’s go, Study abroad fair
4 december , 12-15 uur, Waaier
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Combineren?

Kom langs
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Keuzes na je Bachelor: Master (1)
 Altijd mogelijk: doorstromen naar eigen Master en andere opleidingen
IE&M
 Toelatingseis: bachelor af (= harde knip)
 Alleen studiejaar 2013-2014:
Inschrijven in de master per maand mogelijk
 Meestal mogelijk: vergelijkbare master elders in NL
 Toelatingseis: afgeronde bachelor + wellicht pre-master
 Soms mogelijk: heel andere master, voorwaarden:
 Afgeronde bachelor
 Aanvullend vakkenpakket (pre-master)

Keuzes na je Bachelor: Master (2)
 Onze eigen master:
Industrial Engineering and Management (MSc)
 Tweejarig
Specialisaties:

 Financial Engineering and Management
 Healthcare Technology and Management
 Production and Logistic Management
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Keuzes na je Bachelor: Master (3)
Meer weten?

 http://www.utwente.nl/master/ (UT)
Op http://doorstroommatrix.nl/ vind je doorstroommatrices

 www.universitairemasters.nl (NL)

Ontwikkelingen: het NOM / TOM
 Losse vakken worden modules van 15 EC
Meedoen is halen, is het idee
 Start nieuwe P

september 2013

Start nieuwe B2

september 2014

Start nieuwe B3

september 2015

 Studiejaar 2013-2014
Laatste 2 tentamenmogelijkheden oude P-vakken (uitgezonderd project?)
Etc:
Studiejaar 2014-2015

Laatste 2 tentamenmogelijkheden oude B2-vakken (uitgez. projecten?)

Studiejaar 2015-2016

Laatste 2 tentamenmogelijkheden oude B3-vakken (uitgez. projecten?)
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Enkele praktische dingen
 De week na de tentamens van kwartiel 4, dus 7-11 juli, is de Business
Game van het projectvak OvO
 Raadpleeg elke week de portal: my.utwente.nl
 LbnL colleges Wiskunde
 Wiskunde 3 in het derde kwartiel
Programmeren in het (eerste en) tweede kwartiel
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