Studeren doe
je niet alleen
begeleiding tijdens je studie

Aan de universiteit studeer je anders dan op de middelbare school. Er is meer vrijheid om je eigen
vakken te kiezen en je studeert zelfstandiger. Ook zijn er in je eerste jaar nieuwe begeleiders die je
misschien nog niet kent, zoals tutoren, studieadviseurs en studentmentoren.

Heb je vragen over
officiële regelingen
of exameneisen?

Wil je je
studievoortgang
bespreken?

Ben je ziek of
heb je persoonlijke
problemen en loop je daardoor
studievertraging op?

TUTOR
STUDENT

?

Als je begint met studeren, krijg je samen
met een aantal medestudenten een tutor
toegewezen. Dit is een docent van je
opleiding die je in het eerste jaar uitnodigt
voor een aantal tutorbijeenkomsten. De
tutor probeert ervoor te zorgen dat jij je
thuis voelt binnen je opleiding en is je eerste
aanspreekpunt.

STUDIEADVISEUR

STUDENTMENTOR

Weet je niet hoe je een
college of tentamen moet
voorbereiden?

Iedere opleiding heeft een studieadviseur,
die je bijvoorbeeld kan informeren over
officiële regelingen en procedures, het
bindend studieadvies (BSA) en studeren
in combinatie met een handicap. Als je te
maken hebt met persoonlijke problemen
of bijzondere familieomstandigheden die
je studievoortgang beïnvloeden, neem dan
eerst contact op met je studieadviseur.

Andere studentbegeleiders

Bij een aantal opleidingen worden de
tutoren geholpen door studentmentoren.
Dit zijn ouderejaarsstudenten, die je uit
eigen ervaring studeertips kunnen geven.
Ook kunnen ze allerlei vragen beantwoorden
over je studie, de universiteit en Utrecht
als studentenstad. Je kunt aan je tutor vragen
of deze begeleiders aanwezig zijn binnen je
opleiding.

•

STUDENTENPSYCHOLOOG
als je persoonlijke en studiegerelateerde
problemen hebt die je studievoortgang

		 in de weg staan.

•

CENTRUM VOOR ONDERWIJS
		 EN LEREN
als je een training studievaardigheden
		 wilt volgen.

•

•

STUDENTENDECAAN
voor financiële of juridische vragen

		 over wettelijke of universitaire
regelingen, maar ook voor studeren
		 in combinatie met topsport.

CONTACT
De tutor of studieadviseur kan je in

CENTRUM STUDIEKEUZE

contact brengen met deze specialistische

als je denkt dat je een verkeerde

begeleiders, maar je kunt ook zelf een

		 studiekeuze hebt gemaakt.

afspraak maken. Kijk hiervoor op
www.uu.nl/begeleiding

Praktische vragen?
Heb je praktische vragen over je rooster, cijfers of andere zaken
rond je studie? Ga dan eerst naar het Studie-informatiepunt van je
opleiding. Kijk voor de openingstijden en contactgegevens op
www.uu.nl/studiepunten.
Heb je vragen over je inschrijving, collegegeld, bestuursbeurzen
of studentenorganisaties? Dan kun je contact opnemen met
Studentenservice.
www.uu.nl/studentenservice.
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Wil je de mogelijkheden binnen
je studie verkennen, zoals
stages, keuzevakken of een verblijf
in het buitenland?

