
 

 
Vervanging Goed in Geesteswetenschappen HHP2V17001 

 
Volg je het Humanities Honoursprogramma komt de cursus Goed in Geesteswetenschappen in de 

plaats van een verplichte cursus in je major in jaar 2. Dit vind je terug in de OER van je opleiding. 

Hieronder vind je de vervangingen vanaf cohort 2016-2017, per bachelorprogramma: 
 

 
GKG 

Bachelor Geschiedenis: 
Onderzoek voor wetenschap en samenleving (track geschiedenis) GE2V17003 

Onderzoek voor wetenschap en samenleving (track Internationale betrekkingen) GE2V17004 

  
Bachelor Kunstgeschiedenis: 

Voor studenten die in 2016-2017 zijn gestart met Kunstgeschiedenis geldt dat Goed in 
Geesteswetenschappen in de plaats komt van de vervallen verplichte Academische contextcursus 

buiten het domein.  

Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met Kunstgeschiedenis geldt dat de volgende 
verplichting vervalt: 

Wereldkunst (werktitel) in aanbod vanaf 2018-2019. 
  

TLC 
Bachelor CIW, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Literatuurwetenschap, 

Nederlands, Spaans, Taalwetenschap: 

Voor studenten die in 2016-2017 zijn gestart met het bachelorprogramma geldt dat Goed in 
Geesteswetenschappen in de plaats komt van de vervallen Academische contextcursus buiten het 

domein.  
 

Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met het bachelorprogramma geldt dat de volgende 

verplichting vervalt: 
CIW:  Informatiewetenschap: De “I” in CIW (blok 1) 

DUI, ENG, FRA, ITA, KEL, LIT, NED, SPA, TLW:  de AC-2 Van taal naar talen en De kracht van 
literatuur (blok 1, afhankelijk van VP van de student) 

  

F&R 
Bachelor Wijsbegeerte: 

Voor studenten die in 2016-2017 zijn gestart met Wijsbegeerte geldt dat Goed in 
Geesteswetenschappen in de plaats komt van de vervallen verplichte Academische contextcursus 

buiten het domein.  
Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met KI geldt dat de volgende verplichting vervalt:  

WY2V17001 Filosofie in praktijk (blok 1)   

 
Bachelor Kunstmatige Intelligentie: 

Voor studenten die in 2016-2017 zijn gestart met KI geldt dat Goed in Geesteswetenschappen in de 
plaats komt van de vervallen verplichting: WY1V13016 Filosofie van de Geest 

Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met KI geldt dat de volgende verplichting vervalt: 

Filosofie voor KI (blok 1, in aanbod va 2018-2019) 
 

Bachelor Religiewetenschappen: 
Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met Religiewetenschappen geldt dat de volgende 

verplichting vervalt: RS2V17002 Religie in Nederland.  
 

Bachelor Islam en Arabisch: 

Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met Islam en Arabisch geldt dat de volgende 
verplichting vervalt: RS2V17002  Religie in Nederland 

 

https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogusZoekCursus.do


TCS en LAS 

Vervanging in overleg met departementaal coördinator Merel van Goch 
 

MCW 
Bachelor Media en cultuur en Muziekwetenschap 

Voor studenten die in 2016-2017 zijn gestart met het bachelorprogramma geldt dat Goed in 
Geesteswetenschappen in de plaats komt van de vervallen verplichte Academische contextcursus 
buiten het domein.  

 
Voor studenten die in 2017-2018 zijn gestart met Media en cultuur en Muziekwetenschap geldt dat de 

volgende verplichting vervalt: Wetenschapsfilosofie MC2V17001 
 

  

  

 

 


