Gespreksformulier kennismakingsgesprek generatie B1-studenten 2010/2011
Dit formulier is een vast onderdeel van de schriftelijke weergave van het
kennismakingsgesprek ten behoeve van het studentdossier zoals geformuleerd in de
richtlijn UT voor het BSA. Het formulier moet worden ingevuld door de
studieadviseur/coördinator van de opleiding CW en de student. Een kopie gaat naar de
student voor zijn/haar eigen administratie.
Naam student:………………………………………………………………….
Studentnummer:……………………………………………………………….
Gesprek met:………………………………………………………………….
Datum gesprek:………………………………………………………………...
0
De student is bekend met het feit dat de opleiding CW een opleiding is waar Bindend
Studieadvies (BSA) op van toepassing is. De student ontvangt hierbij schriftelijk de
informatie over de regelgeving over BSA bij de opleiding Communicatiewetenschap.
Deze informatie is tevens ook te vinden op de website van CW.
0

Er is op dit moment sprake van een bijzondere omstandigheid in het kader van BSA zoals
geformuleerd in de geldende richtlijn BSA-UT. Deze omstandigheid bestaat uit het
volgende:
0 ziekte
0 handicap
0 bijzondere familieomstandigheden
0 zwangerschap/bevalling
0 bestuurslidmaatschap
(Toelichting op bovenstaande bij vraag 3)
0
De student is doorverwezen naar de studentpsycholoog
0
De student is doorverwezen naar een studentendecaan
(bij bovenstaande geldt: aanvinken wat van toepassing is)

3. Persoonlijke omstandigheden student (indien van toepassing)
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4. Vragen/overige opmerkingen student

Ik ga akkoord met bovenstaande en verklaar hierbij dat ik de schriftelijke informatie over
de regelgeving BSA heb ontvangen.
Handtekening student:

Handtekening studieadviseur:

………………………………

………………………………….

Dit gespreksformulier wordt opgenomen in het dossier van de student en
wordt vertrouwelijk behandeld!

Pagina 2 van 3

Besproken onderwerpen tijdens intakegesprek CW, 2010-2011.
Studieadviseur
Heb je vragen over je studie, loop je tegen problemen aan of wil je bijvoorbeeld een
planning maken dan kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur.
Studentmentoren
In het eerste studiejaar bij CW heb je twee studentmentoren, dit zijn ouderejaars student
van de opleiding en bij deze persoon kun je terecht met allerlei informele vragen, ook
kunnen zij je tips geven over de studie of bijvoorbeeld hoe te studeren. Een aantal keren
per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de studentmentoren en de studenten
uit deze mentorgroep. Hieruit komt belangrijke informatie voor de opleiding (bijv.
klachten over vakken/docenten, zwaarte van vakken etc.). Heb je klachten of positieve
zaken m.b.t. de opleiding die van belang zijn meld dit dan ook bij je studentmentoren.
OSIRIS en SI
Inschrijven voor tentamens is verplicht en kan alleen via OSIRIS, let op de
sluitingstermijn (SI, in het rooster) voor inschrijving van de tentamens. Te laat
inschrijven of niet inschrijven betekent in principe niet deelnemen aan het tentamen!
SOCOM
De kwaliteitszorg binnen de opleiding vinden wij belangrijk. Ben je nadelig behandeld of
heb je een andere opmerking dan kun je daarmee terecht bij het SOCOM (de
klachtencommissie van de opleiding) Alle klachten zullen serieus behandeld worden.
Studentmail
Kijk regelmatig op de CW-site (nieuws) en in je student e-mail. Vanuit de opleiding
communiceren wij alleen via je student e-mailadres en niet via een ander e-mailadres van
de student.
Proefpersoonpunten
• De accounts worden vanaf half september per email verstuurd. Heb je per oktober
nog geen account, trek dan even aan de bel.
• Denk er aan dat je in het eerst jaar van je studie (B1), naast de vakken die je hebt
(60 EC), ook 10 proefpersoonpunten (zijn geen Ec’s, maar uren) moet halen om je
propedeuse te kunnen halen. Daarna, in jaar twee en drie van je Bachelor, moet je
er nog eens 5 halen. Alle informatie over de proefpersoonpuntenregeling is te
vinden op de website van CW:
http://www.cw.utwente.nl/bachelor/handleidingen/proefpersonensysteem
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