Factsheet reorganisaties
Wat staat te veranderen?
In ‘Profiel 2016’ worden twee voorstellen gedaan tot reorganisatie naar aanleiding van het financiële tekort
van de faculteit Geesteswetenschappen. Langs één van deze twee lijnen wil het Faculteitsbestuur de faculteit
hervormen.
1. Alle bacheloropleidingen worden samengevoegd tot één liberal arts opleiding met een gezamenlijk eerste
jaar en daarna keuze uit verschillende majoren.
NB Hierdoor wordt het aantal studiepunten binnen één specifiek vakgebied teruggebracht, en is
er later in de opleiding minder ruimte voor specialisatie.
2. Bachelors worden samengevoegd tot verschillende bachelor schools.
NB Daarbinnen zullen opleidingen meer homogeniseren: veel gemeenschappelijke vakken,
gedeelde keuzeruimte en beperkte ruimte voor een gespecialiseerde major.
In beide voorstellen wordt het aantal masters gereduceerd. Als er een onderzoeksmaster bestaat binnen een
bepaald vakgebied, dan zal er binnen de eenjarige master enkel een beroepsgericht (duaal) of educatief profiel
mogelijk zijn. De onderzoeksmasters kennen een selectieprocedure en zijn zo slechts voor een beperkte groep
beschikbaar. Daarnaast liggen er plannen om een dergelijke selectieprocedure ook voor alle andere masters in te
voeren.
In de programmeerkaders voor de bachelors worden onafhankelijk van Profiel 2016 de volgende veranderingen
beschreven die september 2015 al ingaan:
❖ Er wordt maximaal 116 EC aan opleidingsspecifieke vakken geprogrammeerd
NB De UvA verplicht haar studenten tenminste tweederde van de studiepunten binnen de
eigen discipline te behalen. Deze regel is een excuus om één derde van de vakken binnen een
opleiding te schrappen: deze punten moeten studenten elders maar bijeenscharen.
❖ Opleidingen moeten zoveel mogelijk vakoverstijgend samenwerken
NB Keuzevakken worden opengesteld voor grotere groepen studenten, waardoor er vooral
hoorcolleges worden gegeven i.p.v. werkgroepen.
❖ De minimale grootte van de vakken wordt 20 personen. Van kleinere vakken wordt per stuk bekeken of
ze behouden kunnen worden.
NB Ook de noodzakelijk geachte kleine vakken (denk vooral aan taalverwervingsvakken)
hebben dan per 2016 grote kans van verdwijnen.
Voor de masteropleidingen staat vanaf september 2015 het volgende op het programma:
❖ Het aantal opleidingen gaat van 68 naar 32. Opgeheven opleidingen blijven als programma (66 in aantal)
voorlopig bestaan binnen andere opleidingen.
❖ Een derde van elk programma wordt ingevuld met vakken van andere opleidingen
❖ De talenprogramma’s worden ondergebracht in twee brede opleidingen (taalkunde en literatuur).
❖ Specialisaties met een instroom van minder dan 25 studenten kunnen alleen blijven bestaan als ze
voldoen aan bepaalde prestatiefactoren.
❖ Nieuwe opleidingen moeten rendabel zijn, en slecht scorende of onrendabele masters worden op den
duur opgeheven.

