
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw)  op 

uw adviesverzoek betreffende het samenvoegen van de researchmasters (rMA) “Linguistics” en 

“Argumentation, Rhetoric and Communication” (ARC) tot de rMA “Linguistics and Communication” en op het 

instemmingsverzoek voor de opheffing van de onderzoeksmaster “Communication & Information Studies.” De 

FSR FGw adviseert positief op de samenvoeging en op het opheffen van de rMA. 

            De FSR FGw is blij te zien dat de opleidingscommissies (OC) positief zijn over de samenvoeging van de 

masters. Zij vindt het bovendien goed dat het kernprogramma als dat is ingericht opnieuw wordt voorgelegd 

aan de OC van Cultuur- en Informatiewetenschappen. Zij betreurt het echter wel dat het hem niet is gelukt om 

in contact te komen met de OC Linguistics, waardoor haar advies minder compleet is.   

            De FSR FGw deelt de zorg van de opleidingscommissie dat er bij de werving van de nieuwe master 

goed moet worden gelet op de achtergrond van de studenten. Zij hoopt dat de faculteit ervoor zal zorgen, zoals 

de opleidingsdirecteur heeft beloofd, de master breed toegankelijk te houden voor nieuwe studenten. De 

samenvoeging moet immers niet leiden tot een achteruitgang in studentenaantallen omdat sommigen de een 

linguïstische achtergrond missen. 

            De FSR FGw heeft haar twijfels bij het aantal uren dat beschikbaar is voor de samenvoeging. Ten eerste 

merkt zij op dat 60 uur ontwikkeltijd erg weinig is voor het invullen van een nieuw programma. Bovendien 

wordt in de aanvraag duidelijk dat er sprake is van een halvering van de garantiefinanciering bij het 
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samenvoegen van de tracks. Aangezien twee teams hier samen een aantrekkelijk kernprogramma moeten gaan 

verzorgen voor meer studenten, lijkt dit de FSR FGw een zeer drastische verlaging van het aantal uur.   

            De FSR FGw adviseert positief op de opheffing van de rMA Communication and Information Studies 

en de samenvoeging van de twee rMA’s tot de rMA “Linguistics and Communication” en licht haar besluit graag 

toe in een gesprek.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 

 

 

 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 

 


