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Praktische informatie academiejaar 2021-2022
(Aangepast op 24 maart 2022)

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.
Vanaf 26 februari 2022 worden onze filosofiecursussen en seminaries opnieuw on campus aangeboden. De
filosofiecursussen worden gelivestreamd en opgenomen, de seminaries niet.
Voor onze on campus activiteiten werken we, in lijn met de richtlijnen van de Universiteit Antwerpen, volgens
code geel. Het Covid Safe Ticket (CST) is niet meer van toepassing en mondmaskers zijn niet meer verplicht. Wie
zich veiliger voelt met mondmasker, is uiteraard vrij om er een te dragen.
De ventilatieregels blijven behouden. D.w.z. dat we regelmatig verluchten en de CO2-meters in de gaten houden.

Catering
Koffie en thee zijn verkrijgbaar tijdens de pauzes van de filosofiecursussen, niet van de seminaries.
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.
Lunchen kan in de cafetaria 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
o
o

€35 normaal tarief
€20 kortingstarief*
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)

