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Open de webpagina http://mathis.cumulus.vub.ac.be



Log in met uw gebruikelijke VUB-referenties



Selecteer “Available topics” (wat staat voor “beschikbare onderwerpen”) in het menu
bovenaan de pagina



Als er al een zekere betrokkenheid met de student was (bv. papers geschreven ter
voorbereiding van de masterproef), zullen de onderwerpen/titels weergegeven worden
in een lijst samen met de naam van de student, het programma en de huidige status van
het onderwerp. Die status kan zijn:




ToBeConfirmed: Dit wil zeggen “te bevestigen”. Het onderwerp was vorig jaar
goedgekeurd, maar de samenwerking tussen de promotor en de student moet
nogmaals bevestigd worden voor het volgende academiejaar. Het is de student
die deze bevestigingsprocedure moet opstarten.
Open: Het onderwerp kan nog door de studenten gekozen worden voor het
komende academiejaar.



Om een nieuw onderwerp aan de lijst toe te voegen, klik op “Create New” onder de titel
van de pagina.



Voeg de gevraagde informatie in het Nederlands en Engels in:
 Onderwerp/Titel
 Sleutelwoorden
 Programma – gebruik de CTRL- (Windows) of CMD- (Apple) toets om
meerdere programma’s te selecteren
 Taal
 Details: Het is aanbevolen om een korte beschrijving van het onderwerp
te geven, bv. het onderzoeksprobleem, de methodes die gebruikt moeten
worden, de data (te verzamelen of beschikbaar?) en de vereiste
achtergrondkennis of cursus. Enkele referenties opgeven, kan handig
zijn voor de student. De details mogen in het Nederlands of Engels
worden ingegeven.
Als een onderzoeksvoorstel vereist is om een aanvraag te overwegen,
moet dat in dit veld worden vermeld.
Als studenten mogen melden dat zij interesse hebben voor een
gelijkaardig onderwerp dan het opgegeven onderwerp, dan moet dat hier
worden aangegeven.





Bevestig door op “Create” te klikken. Het onderwerp zal in de lijst
verschijnen. Als het niet zichtbaar is op de eerste pagina, kies dan voor
de optie om meer onderwerpen te tonen (drop-down linksboven in het
venster), klik op de opeenvolgende pagina’s (knoppen in de onderste
rechterhoek in het venster) of zoek een woord van de titel in het
zoekvenster (rechterbovenhoek van het venster).
Onderwerpen kunnen verwijderd worden uit de lijst wanneer ze de status
“Open” hebben. Als het onderwerp de status “ToBeConfirmed” heeft,
moet de aanvraag eerst verworpen worden, waardoor de status terug
“Open” wordt, waarna het onderwerp uit de lijst kan worden verwijderd.

