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Tcs-oud

Het kernpakket Europa in de wereld: identiteit, macht en netwerken:
is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Internationale Betrekkingen in historisch perspectief
besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Geschiedenis en Internationale Betrekkingen
is een verdiepingspakket van de volgende opleiding(en): Geschiedenis

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

Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

GE3V17025 Wat is Europa? 1 7.5 3

GE3V17027 Europa als slagveld 2 7.5 3

GE3V17029 Geschiedenis van de Europese eenwording 3 7.5 3

GE3V17031 Europa en de Koude Oorlog 4 7.5 3

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

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

TC2V16001 Basiscursus onderzoek Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief 4 7.5 2

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

GE1V13009 Eigentijdse geschiedenis voor TCS (voltijd) 3 7.5 1

GE1V17004 Moderne geschiedenis (1789-1914) voor TCS 3 7.5 1

GE1V18003 Wereldgeschiedenis voor TCS 4 7.5 1

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

GE3V18004 Grondslagen van de geschiedenis 1, 3 7.5 3

Eindwerkstuk
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

GE3V14054 Eindwerkstuk Geschiedenis 2, 3, 4 7.5 3

Aanvullende opmerkingen

Dit kernpakket is equivalent aan het kernpakket Europa: integratie en desintegratie.
Dit kernpakket wordt ook Engelstalig (Europe in the world: Identity, Power and Networks.) aangeboden met de respectievelijke
cursuscodes: GE3V 17026, 17028, 17030 en 17032.

https://www.uu.nl/
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE3V17025
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE3V17027
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE3V17029
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE3V17031
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=TC2V16001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE1V13009
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE1V17004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE1V18003
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE3V18004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2019&cursus=GE3V14054


/

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: Lauren Gould MA 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.

Met je hoofdrichtingsadviseur bespreek je ook de tweede pakketverplichting (keuzepakket) binnen de hoofdrichting.

Voor de inschrijving voor kernpakket, hoofdrichting en cursussen ontvang je  informatie via de e-mails die in april/mei door het
studiepunt en de studieadviseurs worden toegezonden.

https://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://www.uu.nl/medewerkers/LMGould

