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Corona 

We volgen de maatregelen zoals bepaald door de Universiteit Antwerpen. Eventuele versoepelingen of 

verstrengingen van de maatregelen kunnen een invloed hebben op onze werking. Gelieve regelmatig een kijkje te 

nemen op onze website (rubriek Nieuws) voor de laatste update. 

Op dit moment kunnen we slechts een beperkt aantal cursisten on campus ontvangen. Van zodra het maximum 

aantal inschrijvingen bereikt is, wordt dit aangegeven op de website. Inschrijven voor de livestream lessen blijft 

steeds mogelijk, en wordt sterk aanbevolen. 

Voor onze on campus activiteiten zullen we, in lijn met de coronarichtlijnen van de Universiteit Antwerpen, 

werken met een Covid Safe Ticket +. Dit zal samen met uw identiteitskaart of rijbewijs aan de ingang worden 

gecontroleerd. Na controle van het CST blijft het dragen van een mondmasker verplicht, ook in de leslokalen. 

Als Covid Safe Ticket geldt: 

• of een vaccinatiecertificaat van volledige vaccinatie met een in de EU erkend vaccin (je bent meer dan 2 
weken volledig ingeënt) 

• of een herstelcertificaat van minimum 11 en maximum 180 dagen oud 

• of een testcertificaat van een negatieve PCR-test (max. 48u na staalafname) 

• of een testcertificaat van een negatieve snelle antigeentest (max. 24u na staalafname)  
Opgelet! Een zelftest geldt niet als alternatief voor de sneltest. 

In het geval van een testcertificaat is dit geldig tot het einde van de kalenderdag waarop het certificaat vervalt. 

Een geldig Europees COVID-certificaat is door België of een ander Europees land afgeleverd. Het kan digitaal 

worden voorgelegd via de mobiele app (CovidSafeBE voor België, CoronaCheck voor Nederland), of op papier. 

Wie geen geldig Covid Safe Ticket kan voorleggen, moeten we helaas de toegang weigeren. 

We hechten veel belang aan veiligheid. Werken met het Covid Safe Ticket + draagt bij aan het creëren van een zo 

veilig mogelijke omgeving waarbinnen onze activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Catering 

We kunnen voorlopig geen warme dranken aanbieden tijdens de pauzes. Wie koffie of thee wenst, voorziet best 

een eigen thermos. 

Water, frisdrank en fruitsap zijn verkrijgbaar via de frisdrankautomaat op de benedenverdieping van gebouw R 

waar onze cursussen doorgaan. Deze automaat werkt met contactloze betaling. 

Eten en drinken kan enkel wanneer men neerzit, en met sociale afstand. Staand eten en drinken is niet 

toegestaan. 

Voorlopig blijft de cafetaria van het UZA gesloten tijdens het weekend. Broodjes en koude snacks zijn 

verkrijgbaar bij Delhaize Shop & Go in de inkomhal van het UZA. 

 

Filosofiecursus 2021-2022 

Dit academiejaar worden de filosofiecursussen aangeboden on campus en via livestream.  

Er wordt ook een opname gemaakt van de les die, ingeval de docent ermee instemt, ongeveer een maand (tot de 

dag voor de volgende cursusdag) ter beschikking blijft. Deze opname kan en mag niet gedownload worden. 

Vooraf aanmelden en betalen is noodzakelijk en doet u per cursusdag, per lezing en per persoon.  

Om te kunnen aanmelden moet u een account hebben. 

Ter plaatse aanmelden is niet mogelijk. 

Opgelet! Aanmelden voor de livestream is mogelijk telkens tot vrijdag 12.00 u voor een cursusdag. Wie later 

aanmeldt, zal pas na afloop van de cursusdag een link naar de opname ontvangen, van zodra deze beschikbaar 

is. 
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Alle lezingen gaan door op een zaterdag van 10u tot 16.30u. 

 

on campus:  UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, Universiteitsbaan, 2610 Wilrijk  

(parking 3 of, indien volzet, parking 2) 

U ontvangt: 

• een syllabus 

• een link naar de powerpoint (indien van toepassing, na afloop) 

• een link naar de opname (na afloop en enkel ingeval de docent ermee instemt) 

livestream: 
U ontvangt: 

• een link naar de livestream/opname (een dag op voorhand; of de opname later nog bekeken kan worden, 

hangt af van de docent) 

• een link naar de syllabus (een dag op voorhand) 

• een link naar de powerpoint (indien van toepassing, na afloop) 

bijdrage:  

• on campus:  

o €35 normaal tarief 

o €20 kortingstarief* 

o studenten UA en personeel UA: gratis 

• livestream: 

o €30 normaal tarief 

o €20 kortingstarief* 

o studenten UA en personeel UA: gratis 

 

 

Seminaries 2021-2022 

Alle seminaries gaan door op een zaterdag van 10u tot 16.30u, enkel on campus. 

UAntwerpen, Campus Drie Eiken, gebouw R, Universiteitsbaan, 2610 Wilrijk 

(parking 3 of, indien volzet, parking 2) 

Vooraf aanmelden en betalen is noodzakelijk en doet u per seminarie en per persoon.  

Ter plaatse aanmelden is niet mogelijk. 

Om te kunnen aanmelden moet u een account hebben.  

Een account aanmaken is gratis en doet u via ‘Inloggen’ in de menubalk. 

U ontvangt ter plaatse de teksten van het seminarie.  

Bijdrage: 

o €35 normaal tarief 

o €20 kortingstarief* 

o studenten UA en personeel UA: gratis 

 

 

 

* komen in aanmerking voor kortingstarief: 

• niet-UA studenten, mits voorlegging van geldige studentenkaart 

• mensen voor wie het normale tarief financieel moeilijk haalbaar is (na overleg) 


