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Preambule
1.

De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds bacheloropleiding Technische Natuurkunde.

2.

Deze opleidingsspecifieke bijlage vormt samen met het algemeen gedeelte (TNW150060/vdh) het
opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding
Technische Natuurkunde van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente.

3.

De regels die de examencommissie Technische Natuurkunde heeft vastgesteld over de uitvoering van haar
taken en bevoegdheden volgens artikel 7.12b van de wet zijn opgenomen in de ‘Regels van de
examencommissie Technische Natuurkunde’.

Kenmerk:
Datum:

TNW 150065/esk/vdh
20 augustus 2015
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Artikel 1

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Technische Natuurkunde beoogt door een breed en oriënterend curriculum de
afgestudeerde zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Natuurkunde en
Technische Natuurkunde, dat deze een verantwoorde keuze kan maken voor een vervolgopleiding in de diverse
specialisaties van de Technische Natuurkunde en in staat is om met succes een masteropleiding op het terrein
van de Technische Natuurkunde te volgen. Voor afgestudeerden die onmiddellijk na het bachelordiploma de
arbeidsmarkt wensen te betreden biedt de opleiding de mogelijkheid in het laatste studiejaar het studiepakket een
afrondend karakter te geven.

Artikel 2

Aansluitende masteropleiding

Het met goed gevolg afleggen van het bachelorexamen geeft tenminste toegang tot de masteropleiding Applied
Physics van de faculteit TNW.

Artikel 3

Eindtermen van de opleiding

De afgestudeerde van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde
 heeft een gedegen theoretische en praktische basiskennis van de (technische) natuurkunde in samenhang
met de daarvoor benodigde wiskunde en informatica, die toereikend is om met succes een natuurkundige
Masteropleiding te selecteren en te volgen;
 heeft voldoende inzicht in de diverse specialisaties van de (technische) natuurkunde die voortbouwen op de
bacheloropleiding om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgstudie;
 heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoekvaardigheden en methoden op het gebied van de
natuurkunde en is in staat basale fysische problemen in een beperkte context te herkennen, te analyseren en
met wiskundige hulpmiddelen (inclusief computertoepassingen) op te lossen;
 is in staat het ontbreken van benodigde vakkennis en vaardigheden te onderkennen en deze zelfstandig te
verwerven en te integreren in reeds opgedane kennis en vaardigheden;
 beheerst de algemene vaardigheden op het gebied van presenteren en rapporteren, informatie zoeken en
verwerken, computergebruik, projectmatig werken en werken in teams;
 is zich bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na een eventuele afsluiting van de studie met het
bachelordiploma;
 is zich bewust van de rol en positie van de natuurkunde in de wetenschap en de maatschappij en van het
internationale karakter van de natuurkunde.

Artikel 4

Taal

1. De bacheloropleiding Technische Natuurkunde is een Nederlandstalige opleiding.
2. Studiematerialen zijn Engelstalig of Nederlandstalig.
3. Onderwijseenheden of delen daarvan kunnen in het Engels worden onderwezen of getoetst indien:
a) een docent of tutor van de betreffende onderwijseenheid niet-Nederlandstalig is, of
b) studenten van de betreffende bacheloropleiding samen met studenten van een Engelstalige
bacheloropleiding onderwijs krijgen, of
c) de opleiding dat nodig acht om daarmee te kunnen voldoen aan een van haar eindtermen op het
gebied van communicatievaardigheden in de Engelse taal.
4. In overeenstemming met artikel 4.1 lid 10 van het algemeen gedeelte moet de modulecoördinator of de
examinator van een onderwijseenheid via het SIS (de onderwijscatalogus van Osiris) bekend maken welke
taal of talen bij het onderwijs en de toetsing zullen worden gehanteerd.
5. In aanvulling op lid 3b en lid 4 geldt dat als de toets Engelstalig is, de betreffende modulecoördinator of
examinator moet zorgen voor een Nederlandse versie van de toets mits de studenten van de
bacheloropleiding Technische Natuurkunde uiterlijk aan het eind van de eerste week van de module of
onderwijseenheid een verzoek daartoe bij hem hebben ingediend.
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Artikel 5

Het bachelorexamen

Het bachelorexamen bestaat uit het programma van het eerste, tweede en derde studiejaar (B1, B2 en B3).
Het kernprogramma bestaat uit het B1- en B2-programma.
Gebruikelijke onderwijsvormen zijn hoorcolleges, werkcolleges, practica, opdrachten en projecten. Toetsing vindt
plaats door o.a. schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, verslagen, presentaties en posters. In het B1- en B2programma wordt gewerkt in onderwijseenheden van 15 EC (modules). In elke module wordt een project
aangeboden waarin studenten leren een probleem op te lossen door reeds aangeboden kennis en vaardigheden
toe te passen en te integreren en waar nodig nieuwe kennis te verwerven.
In het B1-programma is ook begeleide zelfstudietijd ingeroosterd.
Meer informatie over de inhoud van de onderwijseenheden is te vinden in de Onderwijscatalogus in Osiris.
Het B1-programma heeft een studielast van 60 EC. De onderdelen van het B1-programma zijn:
Code
201400264

Naam
Dynamica en relativiteit

201400414

Thermodynamica

201400456

Quantum & measurements

201300164

Velden en
elektromagnetisme

Inhoud
Project
Dynamica en relativiteit
Experimenteren 1 (practicum)
Math A + β1
Project Thermodynamica
Thermodynamica
Experimenteren 2 (practicum)
Math β2
Project
Quantum matter
Geometrische optica
Instrumentatie (practicum)
Match C1
Project Electromagnetic Recreations
Elektriciteit en magnetisme
Vector calculus

Totaal B1

EC
15

15

15

15
60

Dit programma geldt voor studenten van 2014-2015 of later.
Voor studenten van generaties 2013 en eerder gelden andere B1-programma’s. Nadere informatie over
overgangsregelingen is overeenkomstig artikel 6 van deze bijlage te vinden op de website van de opleiding.
Het B2-programma heeft een studielast van 60 EC. De onderdelen van B2-programma zijn:
Code
2015xxxxx

Naam
Signalen, systemen en
modellen

2015xxxxx

Optica

2015xxxxx

Vastestoffysica

2015xxxxx

Vloeistoffysica

Inhoud
Signals and models
System analysis
Project
Quantummechanica
Optica + practicum
Wiskunde
Statistische fysica
Vaste stoffysica + practicum
Wiskunde
Elektrodynamica
Vloeistoffysica + practicum
Wiskunde

Totaal B2

EC
15
15
15
15
60

Dit programma geldt voor studenten van 2014-2015 of later.
Voor studenten van generaties 2013 en eerder gelden andere B2-programma’s. Nadere informatie over
overgangsregelingen is overeenkomstig artikel 6 van deze bijlage te vinden op de website van de opleiding.
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Het B3-programma heeft een studielast van 60 EC. De onderdelen van het B3-programma zijn:
Naam
Minor / profileringsruimte

Minor / profileringsruimte

Voorbereiding afstuderen

Afstuderen
Totaal B3

Inhoud
Verschilt per minor. Zie onderwijscatalogus Osiris en
http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/
O.a. mogelijk:
a. HTHT module1
b. Aanschuifmodule
c. Verdiepende module (TN): Soft Biophysics
- Soft & Biological Matter (201300135)
- Biophysical Technology & Molecular Imaging
(193640020)
- Practicum Biofysica (nieuw)
Verschilt per minor. Zie onderwijscatalogus Osiris en
http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/
O.a. mogelijk:
a. HTHT module
b. Aanschuifmodule
c. Verdiepende module (TN): Theoretical Physics
- Intr. High Energy Physics (193530040)
- Applied Quantum Mechanics (191411291)
- Theory of General Relativity (193570040)
Keuze 2 uit 3:
- Warmte en stofoverdracht
- Fysische Materiaalkunde
- Technische Optica
Inleiding Instrumentatiecomputers
Voorbereiding afstuderen
Bacheloropdracht

EC
15

15

15

15
60

Dit programma geldt voor studenten van 2014-2015 of later.
Voor studenten van generaties 2013 en eerder gelden andere B3-programma’s. Nadere informatie over
overgangsregelingen is overeenkomstig artikel 6 van deze bijlage te vinden op de website van de opleiding.

Artikel 6

Overgangsregeling

1.

Indien het in artikel 5 van deze bijlage opgenomen studieprogramma is gewijzigd, dan wel dat één van de
andere in het algemeen gedeelte of deze opleidingsbijlage opgenomen artikelen wijziging ondergaat, wordt
door de opleidingsdirecteur een overgangsregeling vastgesteld en bekendgemaakt.

2.

In art. 8.4 van het algemeen gedeelte is vastgelegd aan welke voorwaarden een overgangsregeling moet
voldoen.

3.

De overgangsregeling wordt gepubliceerd op de website van de opleiding Technische Natuurkunde.

Artikel 7

Veiligheid

Aan het werken in een laboratorium worden veiligheidseisen gesteld. De student is verplicht kennis te nemen van
deze regels2 en deze na te leven.

1
2

HTHT: High Tech Human Touch.
Zie het ’Arbo- en Milieureglement’ op http://www.tnw.utwente.nl/intra/diensten/amh/ en de informatie van de Practicumgroep
TNW, te vinden op http://www.tnw.utwente.nl/onderwijs/practica_tnw/
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Artikel 8

Volgorde onderwijseenheden

1.

De student moet voor begin van een onderwijseenheid voldoen aan de voorkennisvereisten van die
onderwijseenheid.

2.

De student moet bij aanvang van een minor minimaal 75 EC (5 modules) hebben gehaald uit het B1- en B2programma van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde.

3.

De student kan zich pas inschrijven voor het examenonderdeel bacheloropdracht als hij het B1-programma
volledig heeft gehaald en als hij van het B2- en B3-programma exclusief de minor minimaal 60 EC heeft
behaald.

4.

De examencommissie kan op verzoek van de student ontheffing verlenen van de in lid 1, lid 2 en lid 3 van dit
artikel genoemde voorwaarde, indien strikte toepassing van het aldaar bepaalde een niet te rechtvaardigen
vertraging in de studievoortgang met zich mee zou brengen.

Artikel 9

Studiebegeleiding

1.

Bij het begin van de studie wordt aan iedere student een lid van het wetenschappelijk personeel als mentor
toegewezen.

2.

De mentor houdt zich op de hoogte van de vorderingen van de aan hem toegewezen studenten en geeft hen
gevraagd of ongevraagd advies.

3.

De mentor houdt na het eerste verblijfsjaar minimaal eenmaal per jaar een voortgangsgesprek met de
studenten.

4.

De studieadviseur heeft enerzijds als taak de studenten individueel te adviseren over alle aspecten van hun
studie en anderzijds de opleidingsdirecteur in te lichten over de studievoortgang van de studenten.

Artikel 10

Wijziging

Bij wijzigingen van de opleidingsbijlage is het bepaalde in de artikelen 8.3 en 8.4 van het algemeen gedeelte van
toepassing.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze opleidingsbijlage treedt in werking op 1 september 2015 en treedt in de plaats van de regeling d.d. 28
augustus 2013.
Vastgesteld door de decaan van de Faculteit na advies bij de Opleidingscommissie Technische
Natuurkunde te hebben ingewonnen.
Enschede, 20 augustus 2015.
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