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Functie
De faculteit Geesteswetenschappen zoekt een docent voor de opleiding Liberal
Arts and Sciences. Liberal Arts and Sciences is een brede bacheloropleiding, waar
gemotiveerde studenten hun talenten en interesses ontwikkelen binnen
verschillende wetenschapsgebieden. De Nederlandstalige opleiding is gebaseerd
op het liberal education concept dat ten grondslag ligt aan de meeste
Amerikaanse bacheloropleidingen. De opleiding leidt studenten op tot kritische
academici met maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en een
interdisciplinaire attitude. De opleiding biedt, naast veel keuzemogelijkheden op
het gebied van alfa-, bèta-, en gammastudies van de Universiteit Utrecht, eigen
kernonderwijs waarin integratie en interdisciplinariteit centraal staan.
Universiteit Utrecht is al een groot aantal jaren toonaangevend in het vernieuwen
van bacheloronderwijs met speciale aandacht voor brede bacheloropleidingen
zoals Liberal Arts and Sciences, Taal- en Cultuurstudies, Algemene Sociale
Wetenschappen en de University Colleges.
De docent zal deel gaan uitmaken van een klein maar zeer gemotiveerd team
kerndocenten en onderwijs verzorgen in het interdisciplinaire kerncurriculum van
de opleiding. Werkzaamheden bestaan uit cursorisch onderwijs en
onderwijsgerelateerde taken, zoals bijv. het leiden van eerste- en tweedejaars
werkgroepen, het begeleiden van interdisciplinair bacheloronderzoek (scripties)
en activiteiten op het gebied van studieloopbaanbegeleiding (tutoraat).
Profiel
Een (bijna) afgeronde promotie, bij voorkeur in de Bèta-, Geo- of
Neurowetenschappen;
Aantoonbare ervaring met interdisciplinair onderwijs op bachelorniveau,
inclusief academische vaardighedenonderwijs;
In staat zijn om studenten te begeleiden bij hun academische en
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persoonlijke ontwikkeling;
Bereidheid om samen met directe collega’s en studenten de opleiding
vorm te geven en waar nodig te verbeteren.

De Universiteit Utrecht kent een systeem van onderwijskwalificaties. Kandidaten
voor deze functie dienen te beschikken over de Basiskwalificatie Onderwijs of
bereid te zijn deze te behalen.
Aanbod
De aanstellingen gaat in op 1 augustus a.s. Wij bieden de docent een eenmalige
aanstelling van 0,5 fte voor drie jaar. De omvang van de aanstelling kan binnen
deze drie jaar incidenteel worden gewijzigd. De werkdagen zijn in overleg. Het
salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.552,- en
maximaal € 4.691,- (schaal 10/11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per
maand bij een volledige aanstelling .
U mag rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8%
vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. erder heeft de Universiteit Utrecht een
aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede
balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling),
ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer
informatie: werken bij de Universiteit Utrecht.
Over de organisatie
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers
bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit
Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk
belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open
Societies, Life Sciences en Sustainability.
Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 6.000
studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en
religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en
cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en
onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van
Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele
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context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen
in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen
voor een inspirerend werkklimaat.
De opleiding Liberal Arts and Sciences is gesitueerd in het departement Filosofie
en Religiewetenschap in de faculteit Geesteswetenschappen. Binnen het
departement Filosofie en Religiewetenschap is het onderwijs is georganiseerd in
twee Schools. De School Filosofie en Religiewetenschap coördineert de bachelor
en eenjarige masters op het terrein van wijsbegeerte en religiewetenschap; de
School Liberal Arts coördineert de brede bacheloropleidingen Liberal Arts and
Sciences en Taal- en Cultuurstudies. De enthousiaste en betrokken collega’s en de
uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de
faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.
Aanvullende informatie
Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
opleidingscoördinator van Liberal Arts and Sciences dr. Iris van der Tuin:
I.vanderTuin@uu.nl of 030 - 253 55 82.
Solliciteren
Het sollicitatiedossier ontvangen we graag uiterlijk 22 mei en dient te bevatten:
motivatiebrief;
cv inclusief onderwijs-cv;
onderwijsfilosofie (max. twee pagina’s) en een - bij voorkeur in het
Nederlands - geschreven wetenschappelijk of populariserend artikel;
relevante onderwijsevaluaties;
naam en contactgegevens van twee referenten.

Reageren uiterlijk
22/05/2017
Solliciteer
Vacature doorsturen
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