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Geachte decaan, beste Fred,
Op 20 december 2017 ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FSR FGw) een instemmingsverzoek voor het sluiten van de
deeltijdvariant van de BA Linguistics. De FSR FGw stemt in met dit verzoek. Hij is blij dat u aan
zijn voorwaarden omtrent de sluiting van de deeltijdvariant tegemoet bent gekomen, namelijk
het verlengen van de afstudeertermijn met twee jaar en de toezegging dat de FSR FGw mee mag
denken over de hervormingen van deeltijdstudies aan de faculteit.
De FSR FGw vindt het jammer dat de instroom van de deeltijdvariant de afgelopen jaren
zo gering is geweest. Hij begrijpt wel dat de huidige studentenaantallen te laag zijn om de
deeltijdvariant in stand te houden. Omdat ook de OC heeft bevestigd het om dezelfde redenen
eens te zijn met de beëindiging, stemt de FSR FGw in met de sluiting van de deeltijdvariant van
de BA Linguistics. Aangezien de voltijdvariant van de studie in stand zal blijven, leidt de sluiting
niet tot het verlies van specialismes en zal het vakgebied aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA) gewaarborgd blijven.
De FSR FGw is blij dat er een termijn is vastgesteld waarin de huidige deeltijdstudenten
de deeltijdvariant Linguistics nog kunnen afmaken. Zoals naar aanleiding van de
overlegvergadering (OV) op 25 januari 2018 en het daaropvolgende mailcontact (zie de mail
‘sluitingsdatum deeltijdopleidig Linguistics’ van vrijdag 26 januari) is besproken, zal de uiterste
afstudeerdatum verplaatst worden naar 01-09-2025. De huidige en toekomstige studenten van

de deeltijdvariant van de BA Linguistics hebben daarmee genoeg tijd om hun opleiding aan de
UvA te kunnen afmaken. Ook vindt de FSR FGw het belangrijk dat de uiterste afstudeerdatum op
duidelijke wijze naar nieuwe en huidige studenten gecommuniceerd wordt.
Tot slot is de FSR FGw benieuwd hoe de faculteit gaat voorzien in andere vormen van
‘Life Long Learning.’ Hij denkt graag met u mee over andere mogelijke manieren van studeren in
deeltijd en wil graag bij uw plannen omtrent dit onderwerp betrokken worden. De FSR FGw is
tevreden dat u tijdens de hiervoor genoemde OV aangaf dat deze plannen dit jaar nog niet
gemaakt zullen worden, maar dat de FSR FGw in de toekomst zeker gevraagd zal worden hierover
mee te denken. Hij ontvangt te zijner tijd graag een adviesaanvraag.
De FSR FGw stemt in met de sluiting van de deeltijdvariant van de BA Linguistics, mits
aan de twee voorwaarden die in deze brief naar voren komen wordt voldaan zoals tijdens de OV
is afgesproken.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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