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Ongevraagd advies proces verkrijgen Bachelordiploma en de aanmelding en toelating tot de
Master

Betreft

Middels deze brief zet de FSR FGw een aantal constateringen uiteen met betrekking tot de overgang van
bachelor naar master en de master aanmelding in het algemeen. Hiermee hoopt de studentenraad een
aantal zaken uit te lichten die door de decaan nog dit studiejaar opgepakt kunnen worden om het een en
ander te verbeteren.
Een eerste constatering is dat de myinfo website waar studenten zich aanmelden voor een
selectieve master op de dag van de deadline onbereikbaar was. Veel studenten bereiden hun aanmelding
zorgvuldig voor en zijn vaak lang bezig om alle benodigde documenten te verkrijgen. Het spreekt voor zich
dat de finale aanmelding in de laatste dagen pas wordt voltooid. Dat dit een langere periode onmogelijk
was heeft veel studenten een grote mate van stress bezorgd. De FSR FGw is van mening dat een organisatie
als de UvA rekening moet houden met het feit dat een dergelijk voorval kan plaatsvinden. Zij zou zich
vervolgens dan ook proactief op moeten stellen om de studenten te informeren over de onbereikbaarheid
en tegelijk een oplossing bieden om de onzekerheid weg te nemen.
Een tweede constatering is dat behalve de coördinator van de track waar de student zich aanmeldt,
ook coördinatoren van aanpalende tracks inzicht hebben in de aanmeldingen van een student. Het komt
met regelmaat voor dat een student tijdens een toelatingsgesprek wordt geconfronteerd met deze andere
aanmelding. Dit wordt de student vooraf nergens duidelijk gemaakt bij het aanmeldingsproces. De FSR FGw
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hoort graag van de Decaan waarom gekozen is voor deze informatieverstrekking aan derden en in hoeverre
dit niet eigenlijk tot het persoonlijke domein van de student toebehoort.
Een derde constatering die de FSR FGw doet is dat de nieuwe master studenten abrupt beginnen
aan hun UvA carriere. Voor internationale studenten zijn er informatiedagen georganiseerd. Maar voor de
overige studenten is er bij een aantal opleidingen een groot gat tussen de welkomstmail en de eerste
collegedag. Deze eerste collegedag is immers bedoeld om kennis te maken met het programma van de
master, de docenten, de studenten en het veld waarin de student zich wil specialiseren. Door het gebrek
aan een introductie tot de Faculteit der Geesteswetenschappen voelt menig student zich verloren. Het zou
de Faculteit sieren om het community gevoel en de informatieverstrekking actief op te pakken, desnoods
per cluster, en dit niet over te laten aan de FAQ op de website. De FSR FGw hoort graag of en hoe de
decaan hier uitvoering aan denkt te kunnen geven.
Voorts constateert de FSR FGw ook dat er grote onduidelijkheid heerst over het verkrijgen van het
bachelordiploma. Verschillende gremia binnen de UvA lijken hierbij langs elkaar heen te communiceren
waarbij de student dreigt van het kastje naar de muur gestuurd te worden. De UvA communiceert
kraakhelder dat een student voor 1 september in het bezit moet zijn van een bachelordiploma, om binnen
de master van start te kunnen gaan. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijker te liggen. Klaarblijkelijk heeft
een onderwijsbalie de maand september nog beschikbaar voor het administratief afronden van de
bachelordiploma's. Voor een student is dit niet meer te volgen. Op hetzelfde moment krijgt de student
namelijk e-mails van het Admissions Office waarin wordt gesproken over ´de laatste kans om je aanmelding
op orde te maken´ en staan er in SIS grote kruisen daar waar een vinkje zou behoren te staan. Studenten
hebben soms zelfs pas de week voor 1 september melding gekregen van het behalen van hun
bachelordiploma. Daaraan voorafgaand heeft menigeen contact moeten leggen met meerdere balies. Zeker
in de zomervakantieperiode brengt dat onnodig stress met zich mee. De FSR FGw verzoekt de decaan dan
ook dit proces te stroomlijnen, tussen de verschillende UvA gremia onderling en in de correspondentie aan
de student. Daarnaast stelt de FSR FGw voor om de student veel meer duidelijkheid te bieden over de
huidige status binnen het proces van het afstuderen.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,
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