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Aanvraagformulier goedkeuring Vrije Minor 3mE  
Alle velden elektronisch invullen en per e-mail versturen (na ondertekening door de 
opleidingsdirecteur) naar: Boardofexaminers-3mE@tudelft.nl  
Kijk op de website van de examencommissie voor alle regels omtrent de minor voordat je dit formulier invult, de link hier 
naar toe vindt je onder Toelichting op de 4e pagina 
 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam (+ voorletters): Jong de D.Y.M Studentnummer: 112233  

Bacheloropleiding: Werktuigbouwkunde Datum minor: 1-9-2022 

Keuze 

 
Vrije minor bij een 
Nederlandse universiteit 

 
Vaste minor bij een andere 
Nederlandse universiteit 

 
Vrije/vaste minor bij een buitenlandse 
universiteit 

  

Aanbiedende universiteit(en): Erasmus Universiteit Rotterdam Land: Nederland 

Faculteit(en):  Eramus school of Philosophy Opleiding(en):  Bachelor Filosofie 

 Wijziging t.o.v. een eerder goedgekeurde vrije minor? Vul deze in onder Wijzigingen t.o.v. eerder goedgekeurde minor. 
Laat het originele pakket hieronder ongewijzigd staan. 

Vakkenlijst (vul alle velden in, locale credits alleen in geval van buitenland minor waar geen EC worden gehanteerd) 

Vakcode Vaknaam Locale credits EC Niveau  

FW-WB3924 The Early Enlightment       3.75 Bsc 1e jaar 

FW-TF2011 Metafysica en predicatenlogica       3.75 BSc 2e jaar 

FW-WB3931 Technology and social change       3.75 BSc 2e jaar 

FW-HIS2021 Middeleeuwen en de Renaissance       3.75 BSc 2e jaar 

FW-FMC2012 Aesthetics       3.75 BSc 2e jaar 

FW-WB3930 Critique: The impact of Philosophy on social sciences and Humanities       3.75 BSc 2e jaar 

FW-HIS2022 Decartes and Spinoza       3.75 BSc 2e jaar 

FW-HIS3010 Locke and Leibniz alleen invullen  3.75 BSc 3e jaar 

            als je een       Selecteer.... 

      al deze vakken laat je STAAN als je een wijziging doet buitenland       Selecteer.... 

            minor doet       Selecteer.... 

                   Selecteer.... 

*Totaal minimaal 30 EC voor WB en MT studenten. Totaal minimaal 15 EC voor KT studenten. 30  

Extra of eventueel vervangende vakken (indien van toepassing) 

Vakcode Vaknaam Locale credits EC Niveau 

FW-FMC1007 Ecophilosophy:Beyond sustainability.+enviro. (i.p.v. The early enlightment)       3.75 Bsc 1e jaar 

FW-KV3102 Augustinus en de relatie tussen rede, liefde en het goede leven       3.75 BSc 3e jaar 

      Voor 1e jaars vakken geldt een max. van 6EC voor WB-MT, voor KT 3EC, 
daarom geef je aan welk vak het vervangt als het maximum wordt 

            Selecteer.... 

      overschreden zoals hier het geval is. 
            

Selecteer.... 

Ondertekening 

Student Opleidingsdirecteur (interne samenhang) Examencommissie 

naam:  Danielle de Jong naam:  Ron van Ostayen naam:        

datum:  1-3-2022 datum:  16-3-2022 datum:        

handtekening: 
je eigen handtekening, zet het formulier NIET op 
slot!! 

 
 
 

handtekening:  
Altijd eerst laten ondertekenen door de 
opleidingsdirecteur voordat je het doorstuurt naar 
de examencommissie 
 

 

handtekening: 
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Interne samenhang 

Korte omschrijving hoe de verschillende vakken/extern project met elkaar samenhangen met betrekking tot het thema: 

(Om de interne samenhang van het vakkenpakket te garanderen dient de aanvraag te worden ondertekend door de 

opleidingsdirecteur.) 

Hier beschrijf je het thema en de samenhang van de minor: 
Het overkoepelende thema van deze minor is filosofie. Er zijn vakken over specifieke filosofen en vakken die historisch perspectief bieden. Het vak  Technology 
and Social change zorgt voor een verbinding met technologie.  

 

Meerwaarde voor de major (indien van toepassing) 

  verbredend   verdiepend  vaste schakelminor  vrije schakelminor 

Korte omschrijving welke meerwaarde het thema heeft voor de major van jouw bacheloropleiding, of in het geval van 

schakelen, naar welke opleiding de minor schakelt: 
Waarom is het goed dat je deze vakken volgt, wat kun je niet binnen je eigen opleiding kunt leren wat je middels deze minor wel kunt leren?: 

in de BSc kom je binnen de vakken weinig tegen over filosofie. Ik hoop dat deze vakken mijn blik en benadering kunnen verbreden. 

 

 

 

Extern project (indien van toepassing) 

  extern project    Aantal EC:        Land:       

Aanbiedende organisatie/bedrijf:       

Projectbegeleider vanuit faculteit:       
Korte omschrijving project: 
Waarom heb je gekozen voor een project, waarom dit project en op deze plaats? Leg uit wat je gaat doen en wat daarbij je doel is. Wat denk je dat je kunt 
leren en waarom is dat nuttig voor jou? 

 
 
 

 

 

Checklist en verplichte bijlagen  
Verplicht aan te leveren (bij de examencommissie van je eigen opleiding): 
 

 Formulier volledig ingevuld + ondertekend door student en onderwijsdirecteur 
 Niveau van de vakken  
 Formulier opgeslagen als PDF 

 
 
Alleen voor een minor in het buitenland:  

 Overzicht van alle vak omschrijvingen  
 Bewijs van het beoordelingssysteem (uit de studiegids: aantal te behalen studiepunten per semester/studiejaar, het aantal 
lasturen per studiepunt, waarde van het cijfer). 
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Aanvraagformulier goedkeuring Vrije Minor    
 

 

Wijzigingen t.o.v. eerder goedgekeurde minor (indien van toepassing) 

Vul hier alleen de te verwijderen en de vervangende vakken in. Laat op de 1e pagina het eerder goedgekeurde vakkenpakket  
ongewijzigd staan. 

Te verwijderen vakken 

Vakcode Vaknaam 
Locale 
credits 

EC Niveau  

      hier zet je de vakken die je niet meer volgt             Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

Totaal EC        

Vervangende vakken 

Vakcode Vaknaam 
Locale 
credits 

EC Niveau  

      je zet alleen hier de vakken als vervanging van de vakken die je 
verwijdert             

Selecteer.... 

      je verandert niks aan de eerste pagina van het formulier 
            

Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

                        Selecteer.... 

Totaal EC        

Ruimte voor opmerkingen  
      

 
 
 
 
 
 

 

 

Ondertekening 

Student Opleidingsdirecteur (interne samenhang) Examencommissie 

naam:        naam:  Kies: naam:        

datum:        datum:        datum:        

handtekening: 
 
hier alleen je handtekening als je een vak 
wijzigt 

 
 

handtekening:  
 
eerst door de opleidingsdirecteur laten 
ondertekenen bij wijziging voordat je het 
naar de examencommissie stuurt 

handtekening: 
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* Regels voor het aanvragen van een vrije minor zijn terug te vinden op:  
https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3me-studentenportal/organisatie/examencommissies/procedures/vrije-
minor/ 
 
Voor algemeen advies over of begeleiding bij het samenstellen en aanvragen van je vrije minor, neem contact op met een 

studieadviseur: 
https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3me-studentenportal/organisatie/studieadviseurs/studieadviseurs-3me/ 
 
Een student mag een vrije minor samenstellen en onder goedkeuring vooraf van de examencommissie in het 
studieprogramma opnemen. 
 
Dit formulier volledig en elektronisch invullen. Alleen volledige, complete en correct ingevulde formulieren ( 4 pagina’s) in 
PDF worden in behandeling genomen.  
Verstuur deze aanvraag per e-mail naar Boardofexaminers-3mE@tudelft.nl. 
Een aanvraag die na de start van de minor wordt ingediend wordt niet meer in behandeling genomen. 
 
De examencommissie hanteert een termijn van 40 werkdagen voor de behandeling van een formulier. De academische 
vakanties hebben een opschortende werking wat betekend dat als de aanvraag een week voor de academische vakantie 
wordt ingediend de aanvraag binnen 40 werkdagen na de vakantie behandeld wordt. Tussentijds kan er niet worden 
gecorrespondeerd over de aanvraag. 
 
Dit formulier dient slechts om goedkeuring te verkrijgen om de vakken op te voeren in de minor en niet de toelating tot 
deze vakken. Toelating tot de vakken moet door de student worden aangevraagd bij de desbetreffende universiteit, 
faculteit of opleiding.   
 
Een vrije minor mag alleen bestaan uit vakken die geen deel uitmaken van vakken uit een bestaande TU Delft thematische 
minor. 
De deelname aan een thematische minor is alleen mogelijk via de reguliere aanmeldprocedure. 
 
De examencommissie geeft middels ondertekening de goedkeuring om de vakken te volgen, niet voor de door de student 
voorgestelde conversie van de behaalde studiepunten. TU Delft kan een andere conversie toepassen op de in het 
buitenland behaalde studiepunten. 
 

Toelichting  

https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3me-studentenportal/organisatie/examencommissies/procedures/vrije-minor/
https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3me-studentenportal/organisatie/examencommissies/procedures/vrije-minor/
https://www.tudelft.nl/studenten/faculteiten/3me-studentenportal/organisatie/studieadviseurs/studieadviseurs-3me/
mailto:Boardofexaminers-3mE@tudelft.nl

