WB ingangseisen versie februari 2016
M.i.v. het studiejaar 2015-2016 gelden de volgende ingangseisen:
Ingangseis minor (module 9+10)
6 modules gehaald per 1 september van het studiejaar waarin de minor wordt gedaan.
Restricties minoren (module 9+10)
 Conform matrix (zie http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/ onder Algemene
informatie & spelregels).
 Modules die niet in de matrix staan (aanschuifmodules, buitenland, andere uni’s NL) zijn onderdeel
van individuele minor en moeten worden goedgekeurd door examencommissie WB. Verzoeken tot
goedkeuring kunnen worden gericht aan examencommissie-wb@utwente.nl
 Richtlijn voor goedkeuring individuele minoren:
- Totale omvang minimaal 30 EC
- Geen vakken die (teveel) overlappen met vakken uit BSc-programma WB
- Maximaal één taalvak mag (bij buitenlandminor) van maximaal ongeveer 5 EC
- Eén of twee eerstejaarsvakken mag bij verbredende minoren en/of als die voorkennis zijn voor
tweede/derdejaarsvakken en die vakken ook gedaan worden in het kader van die minor
- Minoren ter voorbereiding van een andere master. Inhoud goedkeuren als de opleiding de
student met die schakelvakken toelaat (mits het niet een heel erg pretpakket is)
- Stage mag voor maximaal 15 EC als geen master UT wordt gedaan. Zie voor meer info over de
procedure voor stages: https://www.utwente.nl/me/master_programme/student_mobility/
Module 12 Afstuderen
Bij aanvang van module 12 moeten module 1-8 en module 11 zijn afgerond.
In aanvulling op deze regel het volgende:
 Studenten die bezig zijn met module 11 en module 1-8 voldoende hebben afgerond, mogen zonder
aanvullende voorwaarden bij aanvang van kwartiel 4 starten met hun BSc-opdracht
 Studenten die module 1-7 met voldoende resultaat hebben afgerond en maximaal 1 onderdeel van
module 8 open hebben staan, mogen starten met hun BSc-opdracht zodra zij module 11 met
voldoende resultaat hebben afgerond. Deze studenten kunnen de BSc opdracht afronden bij het extra
BSc congres eind augustus.
Alle overige studenten mogen niet starten met hun BSc-opdracht tenzij zij een ontheffing van de
ingangseis krijgen van de examencommissie WB.
Het is in alle 4 de kwartielen* mogelijk te starten met de BSc-opdracht wanneer je voldoet aan de
ingangseis of een ontheffing hebt gekregen van de examencommissie. Het is aan het einde van elk
kwartiel en aan het einde van de zomervakantie mogelijk de BSc-opdracht af te ronden.
*

Dus niet in de periode tussen het 4de en 1ste kwartiel.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de studieadviseur ouderejaars WB Annet de Kiewit
(j.g.dekiewit@utwente.nl).

