Handleiding Studiegids
De studiegidsen zijn een integraal onderdeel van de VU-websites.
Daarbij wordt nu, naast een betere zoekfunctie en overzichtelijkere indeling, ook de
optie geïntroduceerd om zelf een studiegids in pfd formaat samen te stellen.

Navigatie via bladeren
Op de centrale VU website is de studiegids te vinden in het hoofdmenu:

Bij faculteiten valt de studiegids meestal onder het thema Studenten. Zie onderstaand
voorbeeld voor de studiegids van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen.

De aangeboden informatie is ingedeeld per academisch jaar. Door te bladeren in het
linkermenu kun je bij de gewenste opleidingsinformatie komen.
Deze opleidingspagina’s tonen een beschrijving van de opleiding met daaronder de
studiegidsinformatie. Op dit niveau kun je direct een pdf laten maken van de gehele
opleiding door op “Maak PDF van gehele opleiding” te klikken.

Door op de modulegroepen (groepen vakken) te klikken, ga je dieper de studiegids in
(naar onderliggende modulegroepen en vakken). Op elk niveau is het mogelijk om
een aantal onderdelen te selecteren en daarvan een pdf samen te stellen.

Voorbeeld
Als je in het voorbeeld op de vorige pagina doorgaat naar het eerste jaar van Aarde en
Economie (klik op de link “BSc Aarde en Economie jaar 1”) dan krijg je daar een
overzicht van de inhoud van het eerste jaar.

Nu kun je bijvoorbeeld de vakken van de eerste helft van het jaar (periode 1-3)
selecteren. Een druk op de knop “Maak PDF” zet de geselecteerde vakken om naar
een PDF. Je kunt ook alle vakken selecteren door op de tekst “Selecteer alles” te
klikken.

Zoeken naar opleidingen
Het is ook mogelijk om direct te zoeken naar opleidings- en vakinformatie. Dat kan
via de zoekfunctie.

Bij faculteiten kan gezocht worden binnen de studiegids van die faculteit. Via de
zoekfunctie op de VU-site kan binnen alle studiegidsen van de VU worden gezocht.
Om deze reden heeft de zoekpagina op de VU-site een extra tabblad genaamd “Zoek
Opleiding”. De verschillende tabbladen werken als volgt:

Zoek Opleiding
In dit tabblad kan direct naar een opleiding worden gezocht. Zodra je begint met
tikken, zal de website met suggesties komen. Kies de gewenste opleiding en druk op
“Zoeken”, of gebruik de Enter toets.

Als je nog niet precies weet welke opleiding je zoekt, dan kun je gebruik maken van
de opties in het grijze zoekvlak. Met deze opties kan op trefwoord worden gezocht,
waarbij gebruik gemaakt kan worden van filters per faculteit, type opleiding,
aandachtsgebied en opleidingsvorm.

Zoek Vak
Het is ook mogelijk om te zoeken op vakken. Dit kan via het tabblad “Zoek Vak”.
Ook hier zal de website suggesties doen, zodra met tikken wordt begonnen.

Zoek Opleidingsdeel
In het tabblad “Zoek Opleidingsdeel” kunnen onderdelen van een bepaalde opleiding
worden gevonden, bijvoorbeeld het eerste jaar. Maak een keuze uit de gewenste
Faculteit en Opleiding en druk op “Zoeken”.

