Studentenwelzijn
Draft

Het is belangrijk dat je als student weet waar je
naar toe kan met vragen. In dit overzicht vind je
de belangrijkste contactgegevens van personen
binnen studievereniging Awater en de
Universiteit Utrecht die je kunnen helpen.

Studieadviseur

Tutoren

Voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur
bestaan er twee studieadviseurs:

De tutoren verschillen per
collegejaar. Je kunt ze bereiken op
hun e-mailadressen. Informatie
hierover is ook te vinden in de
tutoraatomgeving op Blackboard.

Drs Harriët Luijendijk-Jungerius
Drs Marlou Tufler
Korte of urgente vragen: telefonisch
spreekuur
Elke werkdag van 10-12 uur via 030-253 2440
Niet dringende of algemene vragen: e-mail
studieadviesTLC.gw@uu.nl
Complexe vragen: afspraak
Deze kun je maken in de online agendatool:
https://students.uu.nl/gw/afspraak-makenstudieadviseurs-talen-literatuurcommunicatie

Bestuur Awater
Studievereniging Awater is te bereiken
op het volgende e-mailadres:
Bestuur@svawater.nl
Ook zijn de bestuursleden te vinden op
de Awaterkamer (Drift 21, kamer 2.10)
tijdens kantooruren. Dan kan er ook
telefonisch contact op worden
genomen op het telefoonnummer:
030-2536126

Studentenmentor
De studentmentoren verschillen per
jaar en zijn te bereiken op hun
mobiele nummer, in de groepsapps
en via de mail.

De bestuursleden apart zijn te bereiken
op hun eigen mail. Deze kan je vinden
op:
Https://svawater.nl/contactinformatie

Studentenpsychologen
Vertrouwenspersonen
ongewenst gedrag
Vanuit de Universiteit Utrecht zijn er
verschillende vertrouwenspersonen. Voor
studenten zijn er twee Vertrouwenspersonen
Ongewenst Gedrag:
Mr. Marian Joseph
Drs. Frank Peters
E-mailadres: vertrouwenspersonenongewenstgedrag@uu.nl

Een afspraak maken met de
studentenspychologen kan op de via
de volgende link:
https://students.uu.nl/afspraakmaken-met-eenstudentenpsycholoog

Studentenwelzijnswebsite
De Universiteit Utrecht heeft een website met
alle informatie binnen de universiteit over
studentenwelzijn. Deze is te bereiken via de
volgende link:
https://students.uu.nl/begeleiding-enontwikkeling/studentenwelzijn

Waar kan ik wanneer heen?
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