Faculteit der Geesteswetenschappen

Illustere School
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Algemene voorwaarden Open UvA-colleges
De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam faciliteert
het aanschuifonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, de zgn Open UvA-colleges
(OUC). Daarnaast organiseert de faculteit Bijzondere lezingen, veelal op het gebied
van kunst, cultuur en literatuur.
Algemeen
Open UvA-colleges zijn opengesteld voor een breed publiek, u schuift als toehoorder
aan bij reguliere bachelorcolleges. U schrijft zich dus niet in voor een heel studiejaar,
maar kiest één of meer vakken uit het reguliere academisch bacheloronderwijs. U kunt
colleges volgen op het gebied van kunst en cultuur, geschiedenis, literatuur,
taalwetenschap, wijsbegeerte, religiewetenschappen en regiostudies.
1. Data
1.1. De Open UvA-colleges worden twee keer per jaar aangeboden: in semester 1
(september-januari) en semester 2 (februari-juni).
1.2. Het aanbod en de roosters worden bekendgemaakt op www.is.uva.nl
1.3. De cursist raadpleegt vanaf het moment van aanmelden actief de roosterwebsite
van de Universiteit van Amsterdam: www.rooster.uva.nl voor meest actuele
roostergegevens. De cursist kan geen rechten ontlenen aan de roosters op deze
website. De roosters zijn te allen tijde onder voorbehoud.
2. Rechten en plichten cursist
2.1. De cursist volgt alleen de hoorcolleges en ge e n werkcolleges, werkgroepen,
seminars of excursies, tenzij anders is aangegeven.
2.2. De cursist legt geen tentamen af en behaalt geen studiepunten.
2.3. De verwachte voorkennis van de cursist is vwo-niveau.
2.4. De cursist is in het bezit van een eigen e-mailadres. Inschrijven op het emailadres van een partner is niet mogelijk.
2.5. De cursist krijgt toegang tot de digitale leeromgeving van de UvA (Canvas)
middels een (tijdelijk) studentID. De cursist wordt geacht in staat te zijn
zelfstandig gebruik te kunnen maken van de digitale voorzieningen van Canvas.
Alle communicatie (lesmateriaal, leesopdrachten, lesuitval, zaalwijzigingen,
roosterwijzigingen) over het Open UvA-college dat de cursist volgt, verloopt
via Canvas.
Voor een reeks Bijzondere lezingen is geen voorkennis vereist. Voor Bijzondere lezingen
wordt geen gebruikgemaakt van Canvas.
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3. Inschrijving en betaling
3.1. De

kosten

voor

Hoorcolleges

Werkcolleges

deelname

aan

de

Open

UvA-colleges

0 - 7 hoorcolleges
7 – 14 hoorcolleges
14 – 21 hoorcolleges
21 – 28 hoorcolleges

Prijs
€ 150
€ 190
€ 220
€ 250

Alumniprijs
€ 135
€ 171
€ 198
€ 225

0 – 7 werkcolleges
7 – 14 werkcolleges
14 – 21 werkcolleges
21 – 28 werkcolleges

Prijs
€ 160
€ 210
€ 240
€ 270

Alumniprijs
€ 144
€ 189
€ 216
€ 253

bedragen:

3.2. UvA-medewerkers mogen alleen kosteloos deelnemen aan Open UvA-colleges.
De cursusprijs voor een reeks Bijzondere lezingen is voor UvA-medewerkers gelijk
aan die van reguliere deelnemers/toehoorders.
3.3. Een cursist kan uitsluitend betalen via Ideal, PayPal of creditcard. Na betaling is
de inschrijving definitief.
3.4. Voor vragen over inschrijving en betaling kunt u zich wenden tot de Illustere
School, via: illustereschool-fgw@uva.nl
4. Annuleren
4.1. Bij onvoldoende belangstelling of een onvoorziene omstandigheid kan besloten
worden het Open UvA-college of de Bijzondere lezingen-reeks niet door te laten
gaan. In dat geval wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
4.2. Indien de cursist onverwachts verhinderd is, kan de cursist uitsluitend per e-mail
annuleren:
Tot één week voor aanvang van blok 1, 2 of 3 wordt een bedrag van 25 euro
aan annuleringskosten voor de cursist in rekening gebracht.
Vanaf één week voor aanvang van blok 1, 2 of 3 is de cursist in alle gevallen
het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
Colleges kunnen onverhoopt uitvallen (bijvoorbeeld wegens ziekte van de
docent). Dit is geen reden voor annulering door de cursist, noch voor enige andere
vorm van compensatie.
Contact: illustereschool-fgw@uva.nl
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