
11/03/2019 TCS Kernpakketten kiezerssite | Televisie en Mediacultuur

https://tcs.sites.uu.nl/kernpakket/televisie-en-mediacultuur/ 1/2

TCS Kernpakketten kiezerssite

Het kernpakket Televisie en Mediacultuur:
is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Film- en Televisiewetenschap
besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Kunst, Cultuur en Literatuur
is een verdiepingspakket van de volgende opleiding(en): Media en Cultuur

Dit kernpakket bestaat uit de volgende cursussen (30 ECTS):

Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

ME3V15024 Televisieproductie 1 7.5 3

ME3V15023 Televisiegenres 2 7.5 3

ME3V15012 Television in transition 3 7.5 3

ME3V15025 Televisiegeschiedenis online 4 7.5 3

De verplichte voorbereiding voor TCS- en LAS- studenten bestaat uit:

Basiscursus onderzoek (7,5 ECTS):
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

TC2V15003 Basiscursus Media Onderzoek 4 7.5 2

En de voorbereidende cursus (verplicht 7,5 ECTS):
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

ME2V15003 Inleiding televisie 4 7.5 2

Na het afronden van dit kernpakket bereid je je voor op het eindwerkstuk met:
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

MC3V14001 Onderzoeksseminar Media en cultuur 1, 3 7.5 3

Eindwerkstuk
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

ME3V15026 Eindwerkstuk MEC 2, 4 7.5 3

Voor informatie en advies over deze hoofdrichting:
Kijk op de hoofdrichtingspagina in Blackboard voor meer informatie over stages, minoren en aansluitende masterprogramma’s.

Ga je naar de hoofdrichtingsadviseur: Dr Alec Badenoch voor inhoudelijke vragen over je hoofdrichting en/of je planning. De
hoofdrichtingsadviseur is voor TCS studenten ook de tutor in studiejaar 2 en 3, met wie ook de portfolio-opdrachten worden
besproken en die uiteindelijk het portfolio goedkeurt.

https://www.uu.nl/
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=ME3V15024
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=ME3V15023
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=ME3V15012
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=ME3V15025
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=TC2V15003
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=ME2V15003
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=MC3V14001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=ME3V15026
https://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://www.uu.nl/medewerkers/AWBadenoch
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Met je hoofdrichtingsadviseur bespreek je ook de tweede pakketverplichting (keuzepakket) binnen de hoofdrichting.

Voor de juiste registratie van je hoofdrichting onderneem je de volgende 3 stappen:

1. Van 1 tot 28 mei schrijf je je in voor een hoofdrichting TCS  per formulier. In die periode heb je een gesprek met de
hoofdrichtingsadviseur over het gekozen programma en het keuzepakket. De hoofdrichtingsadviseur ondertekent het
formulier en je levert het voor 28 mei in bij het Studiepunt.

2.  Je schrijft je in voor het kernpakket via het formdesk-formulier dat je via een e-mail van het studiepunt ontvangt. Dat is
nodig voor de registratie van het kernpakket in Osiris. Dit digitale formulier dien je voor 28 mei in te vullen.

3. Daarna schrijf je jevan 28 mei t/m 24 juni in voor de individuele cursussen  tijdens de reguliere cursusinschrijving

https://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/inschrijven-hoofdrichting
https://students.uu.nl/gw/ciw/praktische-zaken/begeleiding-en-advies/contact-studiepunt-geesteswetenschappen
https://students.uu.nl/gw/ciw/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/in-en-uitschrijven-cursussen

