Collegereeksen
Algemene voorwaarden
Waarom collegereeksen?
Studeren aan een universiteit betekent meer dan een vakopleiding volgen. Universitaire studenten
moeten, naast hun vakspecialisme, later meer kunnen: ze worden bijvoorbeeld gevraagd om zaken
toe te lichten in de media, en ze moeten over analytisch- en relativeringsvermogen beschikken,
kennis hebben van politiek en maatschappij en gevoel voor culturele verscheidenheid. Dit is iets wat
je niet in de schoolbanken leert. Het wordt aangeduid met de term: academische vorming. Door
middel van de collegereeksen kun je je op intellectueel gebied verbeteren en je kennis van de wereld
verbreden.

Certificaat
Diegenen die een hele reeks volgen, kunnen een certificaat krijgen als ze maximaal 1 keer afwezig
zijn geweest. Ze moeten zich dan vóór het begin van iedere lezing intekenen.

Inschrijving, prijzen en kortingen
Inschrijven voor de collegereeksen is noodzakelijk. Diegenen die zich inschrijven voor een hele reeks
hebben voorrang op diegenen die afzonderlijke colleges willen bijwonen.
Inschrijven gaat via de website bij de betreffende collegereeks.

PRIJZEN
De genoemde prijzen gelden voor standaard collegereeksen van Studium Generale. Verschillen
kunnen optreden bij samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met de gezondheidsuniversiteit.
De prijzen die staan vermeld op de website zijn voor een hele reeks. Op deze prijs zit een korting. Bij
betaling voor afzonderlijke colleges, betaalt men in totaal meer. De prijzen voor een afzonderlijk
college zijn bij de standaard reeksen:
Studenten UM € 2,50
Medewerkers UM en studenten andere instellingen € 6,25
Overigen € 12,50
Inschrijven voor afzonderlijke colleges kan alleen als er plaatsen over zijn.
Minimum prijs
UM-student
Je moet op het moment van inschrijven voor een reeks ingeschreven staan bij Maastricht University
en in het bezit zijn van een studentennummer en -pas.
Middelbare scholier
Je moet op het moment van inschrijven voor een reeks ingeschreven staan bij een middelbare
school.
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50% van maximum prijs
UM-medewerker
Je moet op het moment van inschrijven voor een reeks werkzaam zijn bij Maastricht University en in
het bezit zijn van medewerkersnummer en -pas.
UM PhD-student
Als PhD-student van Maastricht University wordt je gezien als UM-medewerker.
Medewerker Academisch Ziekenhuis Maastricht (Maastricht UMC+)
Je moet op het moment van inschrijven voor een reeks werkzaam zijn bij Maastricht UMC+ en dat
kunnen aantonen.
Medewerker van aan Maastricht University gelieerde instituten
Dit moet per instituut bekeken worden. Hierover kan contact worden opgenomen via
sg-lectures@maastrichtuniversity.nl
Oud-medewerker UM
Je moet minimaal 5 jaar aaneengesloten in dienst zijn geweest van Maastricht University en
Maastricht University als laatste werkgever hebben gehad.
Student overige instellingen
Je moet op het moment van inschrijven voor een reeks ingeschreven staan bij een
onderwijsinstelling: in het bezit zijn van een studentennummer en -pas. Het gaat dan om andere
universiteiten (inclusief Open Universiteit), het HBO en het MBO. Als je ergens een cursus volgt, kom
je niet in aanmerking. Het moet dus gaan om een opleiding die leidt tot een diploma of titel voor een
vak dat na de opleiding beroepsmatig kan worden uitgeoefend.
Maximum prijs
Overige
Als je niet tot een van bovengenoemde categorieën behoort, betaal je de maximum prijs. Bij twijfel
kan hierover contact worden opgenomen via sg-lectures@maastrichtuniversity.nl

Afzonderlijke lezingen
Het is het beste om in te schrijven voor een hele serie. Docenten kunnen refereren aan eerdere
colleges. Maar, als er plaats is, is het ook mogelijk om in te schrijven voor afzonderlijke colleges.
Diegenen die zich inschrijven voor een hele reeks krijgen voorrang.

Deelname niet-studenten
Naast studenten en medewerkers van de UM - die voorrang hebben - kunnen ook andere
belangstellenden deelnemen als er nog plaats is. Zij dienen zich net als de studenten en de
medewerkers in te schrijven.

Meer informatie
Bureau Studium Generale
Postbus 616
6200 MD Maastricht
sg-lectures@maastrichtuniversity.nl
Tel: (043) 388 53 07 (ma t/m do 9.00-15.00 uur)
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