UNIVERSITEIT UTRECHT DAAN – STUDENT FARMACIE

Daan studeert farmacie in Utrecht en is eerstejaars. Hij is lid van Triton, een vereniging die tussen een sport- en een studentenvereniging inzit,
een sportieve studentenvereniging dus.
UIT-week
Ik ben mijn jaar gestart met de UIT-week. Dat is
de Utrechtse Introductie Tijd. Iedere studentenvereniging zet zijn beste beentje voor. Dat is altijd
een hele happening. Zo’n week is bedoeld om elkaar èn de echte leuke dingen van de stad te leren. Maar helaas, die week ging in de gebruikelijke vorm dit jaar niet door. We werden ingedeeld
in kleine groepjes. Ik had het geluk bij twee leuke
studiementoren terecht te komen, waardoor ik
drie fijne dagen heb gehad. Er waren studenten
die het minder hadden getroffen en alleen online
contact hadden. Volgend jaar gaan ze het organiseren voor de eerste èn tweede jaarstudenten.
Dus de echte UIT-week houden we tegoed.
Studie

December 2020

DOOR TRUDIE GALAMA

Inhoudelijk gaat veel online en dat is jammer. Ik
heb het geluk dat ik tweemaal per week naar de
Uithof kan. Ook de introductie periode was dit jaar
anders. Normaal gaan de farmaciestudenten een
lang weekend op kamp en daar leer je elkaar goed
kennen. Dit jaar werden we opgedeeld in groepjes
en kregen op de Uithof een rondleiding en workshops. Mijn groepje bestond uit 10 studenten. Ik
heb dus maar een heel klein deel ontmoet van de
300 studenten die ik op kamp zou zijn tegengekomen. Maar voor mij is er nog een tweede kans. Ik
ben lid geworden van de introductiecommissie
waardoor ik volgend jaar mee op kamp kan.
Minder Contacten
Normaal zit je in de collegebanken en zie je andere mensen. Dat is nu niet zo. Je zit met max. 10
studenten in een lokaal. Ik ken dus niet meer studenten dan de studenten uit mijn mentorgroep. Ik
heb nog veel contact met mijn vrienden van de
middelbare school. Zij wonen, net zoals ik, nog
niet op kamers. Elk weekend spreken we af en
moeten we uitkienen wie er deze keer bij kan zijn
om niet boven het maximale aantal uit te komen.
Tijd om in te halen wat nu niet kan
Ik vind dat alle mensen van de universiteit hartstikke hun best doet om het voor ons een normaal
studiejaar te laten zijn. Daar heb ik respect voor.
Vervelende vind ik dat ik thuis lange dagen maak
achter mijn laptop. Ik hoop dat het vaccin snel
komt en dat we weer in de collegebanken kunnen
zitten. Mijn studie duurt 6 jaar dus ik heb nog 5
jaar om in te halen wat nu niet kan.
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