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Geachte Decaan, beste Fred,
Met deze brief stemt de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen in met de
opheffing van de eenjarige mastertrack “Archival and Information Studies” en adviseert zij positief op het
integreren van de inhoud van deze tracks in de twee duale masters “Archival and Information Studies en
“Presentation and Preservation of the Moving Image.”
De FSR FGw is blij te zien dat de wens van de opleidingscommissie (OC) om digital humanities te
waarborgen binnen de discipline is gehoord. Ook is het fijn dat uit het gesprek met de opleidingsdirecteur
bleek dat de inhoud van deze master inderdaad goed gewaarborgd zal zijn in twee duale masters en dat de
expertise dus behouden blijft. De FSR FGw ziet graag dat wordt vastgelegd dat studenten die nog aan de
master zullen beginnen ten minste twee jaar zullen krijgen om deze af te maken. Zij vertrouwt erop dat het
bestuur hierop zal toezien.
Het viel de FSR FGw op dat er wat onduidelijkheid was in de bestuurlijke lagen van deze adviesaanvraag.
Omdat de master in 2018/2019 voor de opheffing verplaatst zou worden van Heritage Studies naar Media
Studies, kan zij zich voorstellen dat het lastig is te bepalen welke OC erover gaat. Ook begreep de FSR FGw
van de opleidingsdirecteur dat de master in de praktijk al langere tijd onder Media Studies viel. De FSR FGw
adviseert u om duidelijkheid te scheppen in de structuur van de bestuurlijke laag binnen de afdelingen
Media Studies en Heritage Studies en hierbij ook te kijken naar de opleidingscommissies. Als er
verschuivingen binnen de opleidingscommissies plaatsvinden, is het voor de FSR FGw heel belangrijk dat
de OC representatief is en dat alle tracks vertegenwoordigd zijn met een OC-lid dat zowel uren krijgt voor
de taak als formeel lid van de OC is.

De FSR FGw stemt in met de opheffing van de eenjarige mastertrack Archival and Information Studies en
adviseert positief op de waarborging van de inhoud van deze track in de duale masters. Zij licht haar
standpunt graag toe in een gesprek.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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