
 Faculteit de geesteswetenschappen – onderwijs- en studentzaken template programma-informatie e-studiegids 

Pagina 1 van 5   

Template programma informatie e-
Studiegids 
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Inleiding 
In de e-studiegids moet onder het kopje “meer info” vastgestelde programma informatie opgenomen worden. 

Maak gebruik van onderstaande formats voor het vullen van de e-gids. 
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Bachelor Nederlandstalig 
 

Kopjes Uitleg 

Eindtermen van de opleiding Overeenkomstig met de OER 

BSA     Verwijzen naar BSA regeling op centrale 

website(http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-

en-regelingen/regelingen/bsa.html) en aanvullen indien 

van toepassing met de aanvullende eisen.  

Het Programma 

 Eerste Jaar: Propedeuse 

 Tweede en derde jaar 

 Keuzeruimte  

 Voltijd en deeltijd 

 BA- eindwerkstuk en 

afstudeereisen 

 Afstudeerrichtingen 

 Opleidingsspecifieke regelingen 

Korte beschrijving van het programma, uitgesplitst naar: 

 Eerste jaar: propedeuse 

 Tweede en derde jaar 

 Keuzeruimte 
 

Keuzeruimte  

Beschrijving van keuzeruimte, incl. link keuzeruimtesite: 
http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/  

Voltijd en deeltijd 

Indien van toepassing de deeltijdvariant vermelden en de 
plek waar hier meer informatie over te vinden is. 

BA- eindwerkstuk en afstudeereisen 

Deze tekst wordt ook opgenomen in de cursusbeschrijving 
van het aan te maken vak ‘BA-eindwerkstuk’ 

Afstudeerrichtingen 

Indien van toepassing moeten hier de formele 
afstudeerrichtingen genoemd worden en de eisen waaraan 
de studenten moeten voldoen om deze richting af te 
ronden. 

Opleidingsspecifieke regelingen 

Bv. native speakerregeling 

Aansluitende masteropleidingen / pre-

mastertrajecten 

 

Hier aansluitende masteropleidingen benoemen of 

relevante pre-mastertrajecten 

 

 

http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html
http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/regelingen/bsa.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/
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Bachelor Engelstalig 
 

Kopjes Uitleg 

Objectives 

 

Overeenkomstig met de OER 

Additional requirements BSA     Verwijzen naar BSA regeling op centrale website  

(http://www.students.leiden.edu/your-study/rules-

regulations/rules/leiden-study-system-with-binding-

study-advice.html) en aanvullen indien van toepassing 

met de aanvullende eisen.  

Programme 

 First year: propedeuse 

 Second and third year 

 Discretionary space 

 Full-time and Part-time 

 B.A. Thesis and  requirements for 

graduation 

 Specialisations 

 Programme specific regulation 

 

Korte beschrijving van het programma, uitgesplitst 

naar:  

 Eerste jaar: propedeuse 

 Tweede en derde jaar 

 Keuzeruimte 

Keuzeruimte  

Beschrijving van keuzeruimte, incl. link 

keuzeruimtesite: 

http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/ 

Voltijd en deeltijd 

Indien van toepassing de deeltijdvariant vermelden en 

de plek waar hier meer informatie over te vinden is. 

BA- eindwerkstuk en afstudeereisen 

Deze tekst wordt ook opgenomen in de 

cursusbeschrijving van het aan te maken vak ‘BA-

eindwerkstuk’ 

Afstudeerrichtingen 

Indien van toepassing moeten hier de formele 

afstudeerrichtingen genoemd worden en de eisen 

waaraan de studenten moeten voldoen om deze 

richting af te ronden. 

follow-on master's programme Hier aansluitende masteropleidingen benoemen of 

relevante pre-mastertrajecten 

http://www.students.leiden.edu/your-study/rules-regulations/rules/leiden-study-system-with-binding-study-advice.html
http://www.students.leiden.edu/your-study/rules-regulations/rules/leiden-study-system-with-binding-study-advice.html
http://www.students.leiden.edu/your-study/rules-regulations/rules/leiden-study-system-with-binding-study-advice.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/
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Master 
 

Objectives Overeenkomstig met de OER  

Programme     

 Structure             

 Full-time and part-time 

 

 Master thesis and requirements for 

graduation 

 

 

 Specialisations 

 

 Korte beschrijving van het programma 

 Indien van toepassing vermelden fulltime  / 

partime 

 Deze tekst moet ook worden opgenomen in 

de cursusbeschrijving van het aan te maken 

vak ‘MA-thesis’ en bevat minimaal de 

“requirements for graduation” 

 Indien van toepassing moeten hier de formele 

afstudeerrichtingen genoemd worden en de 

eisen waaraan de studenten moeten voldoen 

om deze richting af te ronden. 

Masterlanguage ( If applicable)  Korte beschrijving van de mogelijkheden 

binnen Masterlanguage 

 

De teksten voor Masteropleidingen zijn geschreven in het Engels. Voor vertalingen kunt u zich wenden tot het 

Academisch Talencentrum (talencentrum@hum.leidenuniv.nl).  

Minor Nederlandstalig 
 

Informatie  Omvang: 30 ec 
 Bedoeld voor:  
 Voertaal:  
 Website:  
 Coördinator:  
 Informatie:  
 Aanmelding: Inschrijven via 

"uSis":https://usis.leidenuniv.nl:8011/psp/S4PRD/?cmd=lo
gin&languageCd=DUT 

Aansluitende masteropleidingen 

(Indien van toepassing) 
 Hier aansluitende masteropleidingen benoemen  

Opmerkingen  Vul hier bijvoorbeeld in hoe de minor voor 15 EC gevolgd 

mailto:talencentrum@hum.leidenuniv.nl
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kan worden 

 

De teksten voor Masteropleidingen zijn geschreven in het Engels. Voor vertalingen kunt u zich wenden tot het 

Academisch Talencentrum (talencentrum@hum.leidenuniv.nl).  

Minor Engelstalig 
 

Information  Extent: 30 ec 
 Intended for:  
 Language of instruction: 
 Websites:  
 Coordinator:  
 Information: 
  Enrolment through 

"uSis":https://usis.leidenuniv.nl 

follow-on master’s programme ( If applicable)  Hier aansluitende masteropleidingen 

benoemen 

Remarks ( If applicable)  Vul hier bijvoorbeeld in hoe de minor voor 15 

EC gevolgd kan worden 

 

De teksten voor Masteropleidingen zijn geschreven in het Engels. Voor vertalingen kunt u zich wenden tot het 

Academisch Talencentrum (talencentrum@hum.leidenuniv.nl).  

 

mailto:talencentrum@hum.leidenuniv.nl
mailto:talencentrum@hum.leidenuniv.nl

