Wil Weg Dag 2019
INTERNATIONALE ORIENTATIE IN HU AANBOD
Bij de HU worden momenteel 28 Engelstalige minoren aangeboden. Dat zijn semesterprogramma’s met een
internationale oriëntatie. Je zit er bijvoorbeeld in een ‘international classroom’, werkt in het Engels en vanuit
een internationaal perspectief aan opdrachten en/of gaat eventueel een (korte) periode naar het buitenland.
Interesse? Het overzicht vind je door naar het minoren overzicht te gaan https://husite.nl/minors/minoroverzicht/ en in de linker kolom op Engelstalig te filteren.
Engelstalige minoren:
American studies in advanced English
Audio & Visual Design – English
Beyond Borders: What it Means to be a Global Citizen
Big Data and Social Media – English
CampusDoc – English
Co-Design Studio
Criminal Justice Work
Doing Business in China
Doing business in High Growth Markets
English Language and Culture
EU Law and Human Rights
Europe in the world
Globalizing Business
International Advertising
International Business Skills
International Development Work
International Health Studies
International Pharmaceutical Studies
Internationalise your Classroom
Leisure and Event Marketing
Masterclass Strategic Marketing
Media Psychology
Music Marketing and Management
Premaster Economics for Business Students
Smart Sustainable Cities
Social Robotics
Sport & Entertainment Marketing
Sports Management
Zie ook: Internationale Masters
Een deel van deze minoren staat tevens in dit document onder “Duurzame minors” of het “Honours aanbod”.
Ook daar vind je veel alternatieven met een internationale insteek of vrije keuze hiervoor, waarvoor je niet
perse naar het buitenland hoeft. Dit heeft te maken met het internationale karakter van duurzaamheid (global
challenges) en met het ondernemende, geëngageerde karakter van honours.

UTRECHT SUMMER SCHOOL
https://www.utrechtsummerschool.nl/
Een zeer interessante mogelijkheid voor ‘internationalization at home’ biedt de Utrecht Summerschool. Samen
met de UU en de HKU biedt Hogeschool Utrecht internationale cursussen aan. Deelnemers komen van over de
hele wereld om in de zomer één of meerdere cursussen te volgen. Uiteraard kun jij je daarvoor ook opgeven
(check eventuele kortingen voor HU studenten) en genieten van de internationale vibe terwijl je wordt
ondergedompeld in het betreffende thema. Kijk voor het cursus aanbod op de site en selecteer bij “institute”
de HU: https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/.
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DUURZAME MINORS
https://husite.nl/greenoffice/duurzame-minors/
Minors gericht op het thema duurzaamheid zijn vaak internationaal georiënteerd. Duurzaamheid is een breed
begrip, zowel ecologische als sociale en economische duurzaamheid vinden we belangrijk. Zelf kijken we vaak
naar de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties om te laten zien wat duurzame
ontwikkeling allemaal teweeg kan brengen: van Geen Honger (het eerste doel) tot Minder Ongelijkheid (het
tiende doel). In 2015 zetten 193 landen hun handtekening onder dit akkoord met 17 doelen voor duurzame
ontwikkeling. Het gros van de minors draagt bij aan een of meer van deze doelen. Hieronder de duurzaamste
minors voor je op een rij:
Allereerst de minors waarbij duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch) een hoofdthema is. De cijfers
geven om welk Sustainable Development Goal het gaat, wil je hier meer over weten? Klik dan hier!











Instituut voor Social Work:
– Gehandicaptenzorg: inclusiegericht samenwerken met jeugd en volwassenen met een verstandelijke
beperking (3, 8, 10)
– International development work (1 t/m 17)
– Sport en samenleving (3, 10, 11)
Institute for Business Administration:
– Real Estate Challenge (7, 11, 13)
Instituut voor Gebouwde Omgeving:
– Smart Sustainable Cities (3, 7, 11, 13)
– Asset Management in de gebouwde omgeving (13)
– Circulaire stad (7, 11, 12)
– Slimme data in de stad (11)
Instituut voor Veiligheid:
– Criminal Justice Work (16, 17)
– Privacy en Informatieveiligheid : van big data tot de human factor (16)
Instituut Recht:
– Conflicthantering en Mediation (11, 16)
– EU Law and Human Rights (16)
– Geld en schulden (1, 3, 10, 11)
Instituut voor Media:
– Europe in the World (17)
Daarnaast zijn er minors waarvan de invulling vrij is, waardoor internationalisering er goed in te passen is:
– Project van je leven (Instituut voor Ecologische Pedagogiek)
– Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten (Instituut voor Recht)
– Next Level Engineering (Institute for Engineering and Design)
– Campus Doc (also available in English) (Institute for Media)
– Datavisualisatie en infographics (Instituut voor media)
– Co-design Studio (Institute for Engineering and Design)
– De staat van de wereld (Instituut voor Ecologische Pedagogiek)
– Theater maken (Instituut voor Social Work)

BUDDY VOOR INTERNATIONALE STUDENT
https://husite.nl/gointernational/internationalization-at-home/
Voor een internationale student-ervaring hoef je niet naar het buitenland: sluit je aan bij studentorganisaties
met een internationale focus. En wordt buddy bij Buddy Go Dutch of ESN en leer Nederland kennen door de
ogen van een international terwijl jij hem/haar wegwijs maakt!

Wil Weg Dag 2019
HONOURS AANBOD
https://husite.nl/huhonours/honours-jaarkalender-2019-2020/
HU Honoursonderwijs is voor alle studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere
onderwijsprogramma biedt. Je bent proactief, nieuwsgierig, creatief, ondernemend, volhardend en
geëngageerd. Je wilt jezelf graag extra uitdagen en over de grenzen van je opleiding heen kijken. Honours geeft
je mogelijkheden voor extra verdieping, verbreding en samenwerking met studenten van andere opleidingen,
vaak vanuit een internationaal perspectief. Dit vraagt natuurlijk extra inspanning maar vooral motivatie!
STARting Honours en andere initiatieven > https://husite.nl/huhonours/buiten-je-opleiding/starting-honours/


































Debating in English
Crossroads
Toegang tot recht
Global role
Value Creation Leadership
Mindfulness
Postmodernity and American culture
CampusDoc
The HU talks challenge project
The Breakfast Club
The A21 Project
New Dutch connections
Academie van de Stad
Soi Dog Thailand
Honours Portfolio
Honours sterproject Research
Leiderschap
Digitalization & Internationalization
Vrije Honours stercursus
Mentortraject
Medezeggenschap
Debatteren
Critical Thinking & Global Citizenship
Interprofessioneel samenwerken
Frisse blikken op de zorg
Persoonlijk leiderschap
Filosofie als innovatietool
Jij als changemaker
Global professionals
De wereld in transitie
Trendwatcher
STARting Honours
Honours sterproject Consultancy
BUITENLANDSE STUDIEREIZEN
https://husite.nl/gointernational/going-abroad/
Bij verschillende opleidingen kun je deelnemen aan buitenlandse studiereizen. Ook als je van een andere
opleiding bent, ben je vaak van harte welkom als je interesse in het thema hebt / kunt aantonen.
En vergeet niet te kijken op Go International > https://husite.nl/gointernational/

