Bachelor Open Dag op 25 november 2017
Nieuwsgierig naar de meest internationale universiteit van Nederland en haar unieke
onderwijsmethode? Kom op zaterdag 25 november 2017 naar de Bachelor Open Dag van de
Universiteit Maastricht!
Studenten goed voorbereiden op een loopbaan, hier of waar dan ook ter wereld: dat is ons
doel. Ons onderwijs, het Probleemgestuurd Onderwijs, daagt uit, stimuleert en behandelt
maatschappelijk relevante en internationale thema’s. Meer dan de helft van de
bacheloropleidingen wordt in het Engels gegeven en er zijn veel mogelijkheden een periode
in het buitenland te studeren. De academische staf én je collega-studenten zijn afkomstig
uit wel meer dan 100 verschillende landen.
Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor de Open Dag.

Speeddate
Je vraagt je vast en zeker af wat er allemaal gaat veranderen als je je vwo-diploma hebt
behaald. Welke studie ga je doen? Ga je op kamers en verhuizen naar een andere stad? Is
dat niet heel pittig aan een studie beginnen en tegelijkertijd op jezelf gaan wonen? Of blijf je
(voorlopig) thuis en reis je op en neer? Ga je je volop in het studentenleven storten of word
je lid van bijvoorbeeld de studentenroeivereniging? Zoveel vragen... Tijdens het Speeddaten
krijg je de mogelijkheid om al je vragen te stellen aan studenten van de UM. Je hoeft vooraf
niet al je vragen door te geven. Wel willen we graag weten voor welke bacheloropleidingen
je interesse hebt, zodat we je kunnen koppelen aan de juiste UM-student.
Klik hier voor meer informatie, een overzicht van de beschikbare data en het
aanmeldformulier.

TeenzCollege
Ben je op zoek naar een uitdaging naast je schoolwerk? En lijkt het je interessant om een
paar middagen te studeren aan de Universiteit Maastricht? Dan ben je misschien
geïnteresseerd in het Struikelsteentjes project van TeenzCollege: een programma voor
ambitieuze en getalenteerde middelbare scholieren.
Voor wie: voor leerlingen uit 4 vwo.
Wanneer: acht dinsdagmiddagen in de periode januari t/m april 2018.
Kosten: 25 euro per deelnemer.
Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op onze website.

Go the Extra Mile Day
Zit je in 4 vwo en ben je je aan het oriënteren op wat je na je middelbare school wilt gaan
studeren? Kom dan naar de Go The Extra Mile Day! Tijdens deze dag kun je kennismaken
met de universiteit en het wetenschappelijk onderwijs. Je krijgt informatie over hoe het is
om te studeren aan de Universiteit Maastricht, het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en
het studentenleven in Maastricht.
Voor wie: 4 vwo-leerlingen.
Wanneer: van oktober t/m mei, de Go the Extra Mile Day duurt een halve dag.
Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Student-for-a-day
Tijdens Student-for-a day loop je een dag mee met een van onze studenten. Een bijzondere
kennismaking met de universiteit en het studentenleven! Deze activiteit kies je als je na een
Bachelor of Master Open Dag denkt te weten wat je wilt gaan studeren maar toch nog wat
extra informatie wilt hebben.
Voor wie?
Een meeloopdag is bedoeld voor leerlingen in 5 en 6 vwo. Ook biedt een aantal
masteropleidingen meeloopdagen, deze zijn bedoeld voor bachelorstudenten.
Hoe werkt het?
Je gaat mee naar colleges, practica, een onderwijsgroepbijeenkomst én de mensa. Je ervaart
letterlijk hoe het is om die studie te doen. De volgende opleidingen bieden een student-fora-day aan:











Arts and Culture
Biomedical Sciences
Econometrics and Operations Research
European Studies
Fiscal Economics
Department of Data Science and Knowledge Engineering
Maastricht Science Programme
Maastricht Graduate School of Governance
University College Venlo

Via de voorlichtingsagenda kun je je inschrijven voor een van de beschikbare data.

Experience Day
Jij weet al welke opleiding je wilt gaan volgen. Maar weet niet 100% zeker of deze opleiding
bij je past. Bezoek dan een Experience Day, oftewel verdiepingsdag, en ervaar wat het
volgen van deze studie in de praktijk inhoudt.
Voor wie?
De Experience Day is bedoeld voor leerlingen in 5 en 6 vwo.
Hoe werkt het?
Elke opleiding heeft een eigen programma. Maar bij alle opleidingen volg je proefcolleges in
je toekomstige studieomgeving en kom je erachter hoe het is om met anderen samen te
werken in een onderwijsgroep. Daarnaast kun je natuurlijk vragen stellen aan docenten en
studenten en kun je je een beter beeld vormen over studeren in Maastricht.
Hoe doe je mee aan een Experience Day?
Via de voorlichtingsagenda kun je je inschrijven voor een van de beschikbare data.

