Selectie Biomedische wetenschappen
Onderwijsmiddag op 22 óf 26 februari 2019
Je hebt je aangemeld voor één van de onderwijsmiddagen van de Selectie Biomedische
wetenschappen. Op beide middagen wordt hetzelfde programma aangeboden. We gaan er van uit
dat je op de datum komt waarvoor je je eerder hebt opgegeven.
Je wordt voor de onderwijsmiddag verwacht in de centrale hal van de Faculteit
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Science Park 904, 1098 XH Amsterdam.
Voor aanvang en tijdens de pauze van de hoorcolleges zal wat te drinken voor je klaar staan.
Daarnaast kun je zelf wat te drinken en eventueel te eten meenemen. Er is ook een kantine op het
Science Park waar je terecht kunt – betalen is uitsluitend mogelijk via PIN.
Het programma
Onderwijsdag 22 februari – collegezaal C0.05 Science Park
12.00 – 13.00 uur
13.00 – 13.30 uur
13.30 - 14.15 uur
14.15 – 14.45 uur
14.45 – 15.30 uur
15.30 – 16.15 uur

Ontvangst en registratie met QR-code (Centrale hal)
Welkom en toelichting programma (collegezaal)
Hoorcollege: Metabolisme
Pauze en “meet & greet” met studenten
Hoorcollege: Metabole ziekten
Afsluiting: tips studievaardigheden, toelichting vervolgprocedure

Onderwijsdag 26 februari - collegezaal C1.110 Science Park
12.00 – 13.00 uur
13.00 – 13.30 uur
13.30 - 14.15 uur
14.15 – 14.45 uur
14.45 – 15.30 uur
15.30 – 16.15 uur

Ontvangst en registratie met QR-code (Centrale hal)
Welkom en toelichting programma (collegezaal)
Hoorcollege: Metabolisme
Pauze en “meet & greet” met studenten
Hoorcollege: Metabole ziekten
Afsluiting: tips studievaardigheden, toelichting vervolgprocedure

Zelfstudie
De periode tussen de onderwijsmiddag en de selectietoets op 16 maart 2019 besteed je aan het
bestuderen van het lesmateriaal en het voorbereiden van de toets. Het studiemateriaal vind je op
Canvas, de digitale leeromgeving van de UvA.
Wat moet je meenemen?
• Je persoonlijke QR-code uit de uitnodigingsmail voor registratie (geprint of digitaal)
Tot ziens op 22 óf 26 februari!

