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Van de key sessions zijn twee bijeenkomsten gericht op progress and reflection en één op de state-of-the-art van het vakgebied. 

Tijdens de progress and reflection sessies (te houden aan het begin van elk semester) staan evt. de introductie van nieuwe medewerkers, plannen binnen 

het programma, onderzoeksaanvragen, de positionering van de specialisatie ten opzichte van vergelijkbare onderzoeksgroepen en de ontwikkelingen 

binnen het desbetreffende vakgebied centraal. Deze sessies zijn bedoeld voor alle stafleden van de specialisatie (inclusief AiO’s en post-docs). 

De state-of-the-art sessie betreft een lezing door een prominente buitenlandse gastspreker die reflecteert op de stand van zaken binnen de oude 

geschiedenis. Deze lezing wordt breed aangekondigd. 

De research seminars bestaan uit lezingen voor en door collega’s over lopend onderzoek. Zowel bij deze lezingen als bij de state-of-the-art-sessie worden de 

Research MA-studenten nadrukkelijk uitgenodigd. Deze lezingen staan ook voor andere MA-studenten open. 

Tijdens de progress and reflection sessies (te houden aan het begin van elk semester) staan evt. de introductie van nieuwe medewerkers, plannen binnen 

het programma, onderzoeksaanvragen, de positionering van de specialisatie ten opzichte van vergelijkbare onderzoeksgroepen en de ontwikkelingen 

binnen het desbetreffende vakgebied centraal. Deze sessies zijn bedoeld voor alle stafleden van de specialisatie Ancient History (inclusief AiO’s en post-

docs). 

De state-of-the-art sessie betreft een lezing door een prominente buitenlandse gastspreker die reflecteert op de stand van zaken binnen de oude 

geschiedenis. Deze lezing wordt breed aangekondigd. 

De research seminars bestaan uit lezingen voor en door collega’s over lopend onderzoek. Zowel bij deze lezingen als bij de state-of-art-sessie worden de 

Research MA-studenten nadrukkelijk uitgenodigd; deze lezingen staan ook voor andere MA-studenten open. 
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