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Goedkeuring / wijziging Masteropleiding Filosofie (120EC) 
(Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied) 

(OER, artikel 14a.2) 

Zie eerst de toelichting op de achterzijde. Kruis aan wat van toepassing is.  

Haal door wat niet van toepassing is. 

Naam:   …………………………………. 

Studentnummer:  …………………………………. 

 

Op basis van welke bacheloropleiding (of vergelijkbare opleiding) ga je de masteropleiding 

volgen?  …………………………………………… 

Heb je de bedoelde opleiding reeds afgerond? 

 Ja, op (datum):   …………………………………. 

 Nee, verwacht op (datum):  …………………………………. 

  Het betreft een mutatie t.o.v. eerder (d.d. ……………..) verleende goedkeuring,  

   nl. de nummers: …………. 

 

Samenstelling masteropleiding 

Specialisatie:  …………………………………. 

Jaar 1 
Naam onderdeel       Cursuscode   EC 

1  Logica FIBAV208A 6 

2 Wijsgerige ethiek FIBAV211A 6 

3 Cognitiefilosofie FIBAV210A 6 

4 Wijsgerige antropologie FIBAV207A 6 

5 Sociale & politieke wijsbegeerte FIBAV212A 6 

6 Metafysica FIBAV205A 6 

7 Wetenschapsgeschiedenis FIWBW01 6 

8 Wetenschapsfilosofie FIWBW02 6 

9 Kleine scriptie FIMWG1 12 
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Jaar 2 
Naam onderdeel  Cursuscode           EC 

10 Masterseminar(s) specialisatie ....... * 

 ………………………………………………………………... ....... 

11 Masterseminar(s) specialisatie ......................................... .......  * 

 ………………………………………………………………... ....... 

 of: Toegepaste ethiek (FIVK02)   

12 Masterseminar (naar keuze) ............................................. FIMA/-ME... 10 

 ………………………………………………………………... 

13 Masterseminar (naar keuze) ............................................. FIMA/-ME... 10 

 ………………………………………………………………... 

14 Practicum beroepsoriëntatie FIMA15 4 

15 Scriptie  FIMA11 20 

 Onderwerp: ………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….. 

16 Stage (i.p.v. no. .......) ....... ….. 
 

TOTAAL  120 
 

Opmerkingen 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ondertekening 

Zie volgende pagina >>> 

 

 

 

 

 

* Voor onderdeel 10 en 11 zijn meerdere combinaties mogelijk. Opgeteld bestaan onderdeel 10 en 11 uit 16EC.
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Ondertekening 

Aldus in overleg met de verantwoordelijke hoogleraar (danwel diens zaakwaarnemer) 

opgesteld en ter goedkeuring ingediend. 

Ondertekening student 

Datum:  ………………………… Handtekening: ……………………………. 

Akkoord verantwoordelijk hoogleraar 

Naam:  ………………………………………… 

Datum:  ………………………… Handtekening: ……………………………. 

Goedkeuring namens de examencommissie wijsbegeerte, prof. dr. L.B.W. Geurts 

Datum:  ………………………… Handtekening: ……………………………. 

 

Toelichting 

 Inschrijving voor de opleiding kan pas plaatsvinden indien de vereiste 
bacheloropleiding met goed gevolg is afgerond. 

 Voor vragen over of hulp bij de samenstelling van het programma kun je langskomen 
op de inloopspreekuren van een van de studieadviseurs wijsbegeerte. Contact via: 
studieadviseur-phil@ftr.ru.nl. 

 M.n. de invulling van de specialisatie wordt door de student in overleg met de 
verantwoordelijke hoogleraar bepaald. Een verzoek tot goedkeuring is daarom mede 
door hem/haar ondertekend voordat het de examencommissie wordt toegestuurd. 

 Veranderingen in de samenstelling van het programma moeten met instemming van 
de desbetreffende hoogleraar opnieuw ter goedkeuring aan de examencommissie 
worden voorgelegd. 

 U kunt in dat geval ook dit formulier gebruiken. Vul dan naam en studentnummer in, 
kruis het hokje “mutatie” aan, en vermeld de nummers van de te vervangen 
onderdelen en vul het nieuwe onderdeel in. 

 Een ingevuld, ondertekend formulier kan worden verstuurd naar/ ingeleverd bij de 
studentenadministratie Filosofie (P. Schouten, E15.22) en is gericht aan de 
examencommissie Filosofie, t.a.v. de secretaris. 

 


