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Deadline aanmelding pre-master/minor
Orthodox Christianity

<<Dear>> <<Name>>,

De Vrije Universiteit hanteert als uiterste deadline voor aanmelding voor de pre-master
Orthodox Christianity zondag 15 juli 2018. Mocht u nog willen studeren in het academisch jaar
2018-2019, vul dan direct het formulier in op http://acot.nl/premaster/. De Engelstalige opleiding
bestaat uit vijf modules, waarin drie docenten de volgende onderwerpen behandelen:
geschiedenis, Schrift, mensbeeld, liturgie en theologie in de Orthodoxie.

De negen studenten die het afgelopen academisch jaar als eersten de pre-master Orthodox
Christianity hebben gevolgd, ronden nu, na tien intensieve maanden, hun studie af. De
samenstelling van deze studentengroep was heel divers: een Grieks-orthodox priester,
Russisch-orthodoxen, onder wie een priester, Syrisch- en Koptisch-orthodoxen, en een
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protestantse studente. Zes van hen gaan volgend jaar door met de Orthodoxe variant van de
master-opleiding Spiritual Care.

Voor het nieuwe studiejaar hebben zich inmiddels tien studenten aangemeld en ook deze groep
is qua achtergrond divers: onder andere een Servisch-orthodox priester, een Koptisch-orthodox
priester en een Grieks-Orthodoxe moniale. Daarnaast verwelkomen we dit jaar de eerste minor-
studenten: onder andere uit Leuven en van de Radboud-universiteit in Nijmegen. 

Als minor-student heb je nog wat meer tijd om je aan te melden, maar wacht niet te lang, want
het is noodzakelijk om eerst een intakegesprek te voeren. Houd ook rekening met het feit dat
de opleiding van 30 European Credits verspreid is over twee semesters. Afgezien van
‘intensives’ op zeven zaterdagen aan de VU, studeer je thuis, online op de tijden die jou
schikken. Als je je studie goed plant, kun je deze opleiding combineren met je hoofdstudie. Dit
is met name interessant voor Orthodoxe studenten die weliswaar geen kerkelijke roeping
voelen, maar wel graag op academisch niveau intensief hun eigen religieuze traditie willen
bestuderen.

De staf van het ACOT, vr Andrew Louth, vr John Behr, vr Michael Bakker, vr Joan Lena en Nino
van Gelderen wenst u een gezegende en zonnige zomer!
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