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Betreft

Positief advies samenvoeging tracks “Art Studies” en “Artistic Research”

Geachte decaan, beste Fred,
Middels deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) op uw adviesverzoek betreffende het voornemen om de tracks Art Studies en Artistic Research van de
onderzoeksmaster Arts and Culture (research), 60829 per 2020-2021 samen te voegen tot Art and
Performance Research Studies. De FSR FGw adviseert positief op de voorgestelde samenvoeging.
De drie adviesaanvragen voor wat betreft het cluster Kunst & cultuur vallen op, in de reeks aan de FSR FGw
toegezonden instemming- en advies verzoeken, door het geheel ontbreken van een inhoudelijke onderbouwing
en door de afwezigheid van een gedegen behandeling binnen het medezeggenschapstraject. De adviesaanvraag
voor de samenvoeging van de tracks Art Studies en Artistic research tot de track Art and Performance Research
Studies is nog enigszins uitgewerkt, maar zeer beperkt.
Concreet vormt de inhoud van de adviesaanvraag van deze voorgenomen samenvoeging een half a4-tje. Het
doet zich vooral voor als opdracht van hogerhand om beide tracks samen te voegen, meer dan dat er een visie
of weloverwogen besluit aan ten grondslag ligt. Dat is spijtig, omdat beide tracks zich wel degelijk individueel
in stand kunnen houden “Bovendien hebben beide tracks constant voldoende inschrijfcijfers”. Een
samenvoeging zou de rMA kunnen versterken en het keuzeaanbod voor de studenten kunnen verhelderen.
Maar de uitwerking van de samenvoeging blijft summier en gelet op de adviezen van de visitatiecommissie
mogelijk zelfs voortijdig. Toch valt de logica van de samenvoeging en de uitwerking voldoende te volgen.

Net als in de andere adviesaanvragen binnen het cluster K&C is de OC ook hier op zeer korte termijn gevraagd
om instemming. Zoals ook aangegeven in de adviesaanvraag m.b.t. de verplaatsing en integratie van een andere
Research Master, vertoont het advies van de OC Art Studies de gevolgen van tijdsdruk. De FSR FGw moet dan
ook constateren dat het medezeggenschapsproces hier niet goed is verlopen.
Met inachtneming van bovenstaande punten, adviseert de FSR FGw positief.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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