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Keuzevakken

Je studeert aan de Universiteit van Groningen. Je moet je studieprogramma nog samenstellen. 
Je wilt graag twee keuzevakken volgen binnen een andere studierichting. Je moet de keuze 
voor deze twee vakken motiveren bij je studiebegeleider. 

Voorbereiding

 ~ Je hebt 5 minuten om het gesprek voor te bereiden.
 ~ Je mag aantekeningen in trefwoorden maken om tijdens het gesprek te gebruiken.
 ~ Bekijk de lijst met keuzevakken hieronder.
 ~ Kies twee keuzevakken die jouw voorkeur hebben.

Gesprek

 ~ Stel jezelf voor (naam, land/stad van herkomst, huidige studie).
 ~ Vertel waarover je de studiebegeleider wilt spreken.
 ~ Vertel welke twee keuzevakken je kiest en waarom (geef per vak twee argumenten).
 ~ Beantwoord de vragen van de studiebegeleider.
 ~ Het gesprek zal ongeveer 5 minuten duren.

Let op! Je moet je twee argumenten zelf bedenken. Je mag geen argumenten letterlijk uit de lijst 
kopiëren.
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Kunstgeschiedenis
Ben je geïnteresseerd in kunst en wil je weten wat kunst kunst maakt? Dan is het vak kunstgeschiedenis 
iets voor jou. Volg je dit vak, dan kijk je voortaan met heel andere ogen naar kunst. Je krijgt kennis van 
en inzicht in de belangrijkste kunstuitingen, van de Griekse oudheid tot heden. Je leert hoe de kunst zich 
heeft ontwikkeld en hebt een beeld van het verband tussen kunstwerken uit een bepaalde periode en 
van de samenhang tussen toen en nu.

Confl ictmanagement
Confl ictmanagement is een vakoverstijgende discipline. De ‘confl ictmanager’ is bepalend voor de manier 
waarop een confl ict wordt opgelost. Zo zullen een jurist en een psycholoog op verschillende manieren 
naar een zelfde confl ict kijken en andere methodes en technieken gebruiken voor het oplossen ervan. 
Dit vak benadert een confl ict vanuit verschillende invalshoeken. Je krijgt als student op deze manier ruim 
inzicht in het scala van mogelijkheden voor het benaderen en oplossen van confl icten.

Presenteren
In dit vak wordt aandacht besteed aan het doel- en publieksgericht presenteren. De cursisten houden 
verschillende presentaties die worden opgenomen met video en uitgebreid en systematisch worden 
voorzien van feedback door docent, medestudent en jezelf. 

Economie
Het vak inleiding tot de economie heeft tot doel je vertrouwd te maken met een aantal belangrijke 
aspecten van de economische ontwikkeling, structuur en instituties van België en Nederland. Dat gebeurt 
aan de hand van de economische actualiteit. Dit vak geeft een oriëntatie op micro-economie, macro-
economie en economisch beleid, waarbij de rol van de overheid, haar mogelijkheden en beperkingen, 
centraal staan.
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