Stage & Onderzoek
Stage lopen in het buitenland is een unieke
manier om je theoretische kennis in praktijk te brengen, werk- en buitenlandervaring op te doen, je netwerk te vergroten en
je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Hiermee geef je zelf sturing aan je studie
en je (inter)nationale loopbaan.
Ben je niet geïnteresseerd in een uitwisseling of stage, maar alleen in het doen van
onderzoek aan een buitenlandse universiteit of instituut, bespreek dit dan eens met
je studieadviseur en docenten of hoogleraren van je opleiding. Volg ook de praktische handvatten die worden aangeboden
op het digitale platform.
buitenland.uva.nl > stage &
onderzoek

Praktische zaken
Houd er rekening mee dat studeren in het
buitenland vaak meer kost dan thuisblijven en dat je veel zaken moet regelen.
Informatie en tips over allerlei praktische
zaken met betrekking tot studeren in het
buitenland (financiën, taal, visum, accommodatie en verzekering) vind je op:
buitenland.uva.nl > praktische zaken

Contact

Student Service Desk
De Student Service Desk is het eerste
aanspreekpunt voor algemene vragen over
studeren in het buitenland. Daar kun je
toelichting krijgen op de informatie die te
vinden is op het digitale platform ‘Studeren in het Buitenland’.
Daarnaast kun je voor meer inhoudelijke
vragen doorverwezen worden naar de
desbetreffende afdeling die jou hierover
verder kan adviseren:

•
•
•
•
•

Bureau Internationale Studentenzaken
Facultaire International Offices
Student Careers Centre
Studentendecanen
Studieadviseur
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2019

buitenland.uva.nl > contact
facebook.com/Globaluva
wereldkaart-uva.nl
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De eerste stap op weg naar een onvergetelijke ervaring
Het digitale platform ‘Studeren in het
Buitenland’ laat je zien wat er allemaal
mogelijk is om tijdens (een deel van) je
opleiding aan de UvA in het buitenland te
verblijven. Van studie, stage, conferentie
tot onderzoek in het buitenland, of je nu
een paar weken weg wilt of een semester,
een jaar of zelfs een hele studie.
Via buitenland.uva.nl zet je de eerste
stap op weg naar een onvergetelijke ervaring!

betalen aan de gastuniversiteit.
www.buitenland.uva.nl >
uitwisseling

Uitwisseling
Bij een uitwisseling worden studenten
‘geruild’ tussen twee universiteiten. Er zijn
afspraken gemaakt over de toegangseisen,
de duur van de studieperiode en het aantal
studenten dat per jaar wordt uitgewisseld.
Als UvA-student betaal je collegegeld aan
de UvA en is het niet nodig collegegeld te

Global Exchange Programme
Er bestaan ook faculteit overstijgende
overeenkomsten tussen universiteiten. Dit
betekent dat studenten van alle studiegebieden in aanmerking komen voor deze
uitwisselingsprogramma’s. Bureau Internationale Studentenzaken coördineert dit
Global Exchange Programme.

Studeren in het buitenland

Wat is mogelijk?
buitenland.uva.nl

Wailon Dai
UvA-student Business administration
Peking University, Beijing, China

Facultaire en Erasmus-uitwisselingen
Facultaire uitwisselingsprogramma’s zijn
overeenkomsten tussen een faculteit van
de UvA en de faculteit van een buitenlandse universiteit. Uitwisseling is zowel
binnen als buiten Europa mogelijk. De
meeste facultaire bestemmingen zijn echter
binnen Europa en deze vallen onder het
Erasmusprogramma.
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Kort verblijf
Wil je geen heel semester of jaar in het
buitenland studeren? Dan kan een korter
programma van een paar dagen of een
aantal weken uitkomst bieden. Je kunt
je cv verrijken door deelname aan een
studentenconferentie in het buitenland,
je taalvaardigheid in een paar weken te
verbeteren door een talencursus, of door
het volgen van een academisch programma
tijdens een zomerprogramma c.q. summer
school. Een overzicht van het aanbod in
dit soort programma’s vind je op:
buitenland.uva.nl > kort verblijf
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Kort verblijf
Wil je geen heel semester of jaar in het
buitenland studeren? Dan kan een korter
programma van een paar dagen of een
aantal weken uitkomst bieden. Je kunt
je cv verrijken door deelname aan een
studentenconferentie in het buitenland,
je taalvaardigheid in een paar weken te
verbeteren door een talencursus, of door
het volgen van een academisch programma
tijdens een zomerprogramma c.q. summer
school. Een overzicht van het aanbod in
dit soort programma’s vind je op:
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De redenen om tijdens je studie een
periode in het buitenland te verblijven
zijn legio: je bouwt een internationaal
netwerk op, het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, het verrijkt je kennis van
andere culturen, het is een goede aanvulling op je CV, je maakt kennis met een
ander onderwijssysteem, het verbetert je
taal- en schrijfvaardigheid en het vergroot
de kans op toelating tot een selectieve
master
‘Thai culture is different from
ours. Buddhism is the main
religion and everyone, also
foreigners, need to respect
these traditions and values.
Eating with a fork is weird,
taking your shoes off at home
is a must and trains can be 3
hours delayed without anyone
being annoyed. Thai people
seem a lot more relaxed and
smile more than we do here.
Thailand is therefore known
as ‘land of the smiles’. Making
new friends from all over the
world and experiencing so
many different cultures helped
me develop myself. But... More
important than travelling,
was studying for my minor
in Economics. Bangkok’s best
university is Chulalongkorn
University, where I had my
exchange.’
Roger de Jong

Internationale netwerken

Oriëntatie, advies and aanmelding

of een master in het buitenland.
Om je goed voor te bereiden kun je
ervaringen lezen van studenten die jou
zijn voorgegaan. Je vindt in deze verslagen
meer informatie over het programma,
gekozen bestemming, cultuur, kosten
en tips. Deze zogenoemde testimonials
zijn ondergebracht in de verschillende
submenu’s (uitwisseling, kort verblijf,
stage en onderzoek) van het digitale platform. buitenland.uva.nl

Wereldkaart
Op de digitale wereldkaart
vind je een overzicht van
alle bestaande uitwisselingsprogramma’s en wordt er
aangegeven wat voor type
overeenkomst er is. Ook vind
je via deze website meer
informatie over de aanmelding door te klikken op de
faculteit of Global Exchange
Programme.
wereldkaart-uva.nl

Oriëntatie
Het is belangrijk dat je een duidelijk beeld
krijgt van waar je heen wilt, welk doel je
ermee voor ogen hebt en wat er mogelijk
is. Start ruim van tevoren met je oriëntatie
en houd rekening met mogelijke deadlines voor aanmelding. Voor de meeste
programma’s moet je je een half jaar voor
vertrek uit Nederland aanmelden, en voor
sommige zelfs meer dan een jaar.

Roger de Jong
UvA-student Economie & Finance
Chulalongkorn University, Thailand

Studieadviseur en
Facultaire International Offices
Wanneer je ongeveer weet hoe jij de
periode in het buitenland wilt invullen,
is het goed contact op te nemen met de
studieadviseur of contactpersoon internationalisering van jouw opleiding. Zij

kunnen vakinhoudelijk advies geven over
jouw buitenlandplannen en hoe dat in je
curriculum past. Je kunt bovendien terecht
bij het facultaire international office met
vragen over de facultaire uitwisselingsprogramma’s.
Bureau Internationale Studentenzaken
Ben je geïnteresseerd in een universiteit
van het Global Exchange Programme of
het Global Short Term Programme? Heb
je vragen of wil je meer informatie over
een bepaalde bestemming? Dan kun je
terecht bij Bureau Internationale Studentenzaken, het centrale bureau van de UvA
dat zich bezighoudt met studentenuitwisselingen van en naar het buitenland.

Student Careers Centre
De loopbaanadviseurs denken met je
mee bij het ontdekken wat bij jou past en
helpen je bij het realiseren van je studie- en
loopbaanwensen. Tijdens een workshop
of individueel gesprek krijg je meer inzicht
in je motivatie voor een studie of stage (of
baan) in het buitenland.

Voorlichtingen
Gedurende het jaar worden diverse voorlichtingen aangeboden om je te informeren
over de verschillende mogelijkheden om
een periode in het buitenland te studeren.
Deze worden aangekondigd op
buitenland.uva.nl > nieuws & agenda

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor een
Studentendecanen
Erasmus uitwisseling, Global ExchanAls je naar het buitenland gaat, kun je in
ge Programme of Global Short Term
sommige gevallen in aanmerking komen
Programme moet je een persoonlijk
voor gedeeltelijke financiering van je
verblijf in het buitenland. De studentende- dossier samenstellen. Op grond hiervan
canen kunnen je helpen bij vragen over de vindt de selectie plaats. Houd rekening
financiële planning voor de studieperiode met de verschillende deadlines die er
in het buitenland of bij het aanvragen van gelden!
beurzen en fondsen.

Exchange ambassadors
programme

International Student
Network (ISN)

Bij terugkomst van je uitwisseling biedt UvA je de unieke
mogelijkheid om je aan te
melden voor het Exchange
Ambassadors Programme.
Samen met andere exchange
ambassadeurs van de universiteit werk je in verschillende
comités om het exchange
programma te promoten,
events te organiseren of
artikelen en een nieuwsbrief
te maken. In ruil hiervoor
ontvang je trainingen om
je interculturele, netwerk-,
projectplanning en professionele vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren, een
certificaat en talloze nieuwe
(internationale) vrienden.
Kijk ook eens op:
uva.nl/ambassadors

Wil je deel uitmaken van de
internationale studentengemeenschap in Amsterdam?
Zoek je inspiratie en wil je in
contact komen met studenten die in het buitenland
studeren? Wellicht is ISN
Amsterdam, een studentenorganisatie die zich inzet voor
de internationale studenten
van Amsterdam, dan iets
voor jou. Ontmoet studenten
van over de gehele wereld,
word lid van ISN of doe een
waardevolle ervaring op als
coach, buddy, commissielid of
bestuurslid.
Voor meer informatie
isn-amsterdam.nl of vind je ons
op Facebook

De Universiteit van Amsterdam is actief
in een aantal internationale netwerken.
Binnen deze netwerken wordt op veel
gebieden samengewerkt, onder andere
middels uitwisselingsprogramma’s, zomerprogramma’s en studentenconferenties.

Yayla Ilksoy
UvA-Student Neurowetenschappen
Universidade de Lisboa, Portugal

Universitas 21 (U21)
universitas21.com

League of European Research
Universities (LERU)
leru.org
Universities from the
Capitals of Europe
(UNICA)
www.unica-network.eu
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verblijf in het buitenland. De studentende- dossier samenstellen. Op grond hiervan
canen kunnen je helpen bij vragen over de vindt de selectie plaats. Houd rekening
financiële planning voor de studieperiode met de verschillende deadlines die er
in het buitenland of bij het aanvragen van gelden!
beurzen en fondsen.

Exchange ambassadors
programme

International Student
Network (ISN)

Bij terugkomst van je uitwisseling biedt UvA je de unieke
mogelijkheid om je aan te
melden voor het Exchange
Ambassadors Programme.
Samen met andere exchange
ambassadeurs van de universiteit werk je in verschillende
comités om het exchange
programma te promoten,
events te organiseren of
artikelen en een nieuwsbrief
te maken. In ruil hiervoor
ontvang je trainingen om
je interculturele, netwerk-,
projectplanning en professionele vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren, een
certificaat en talloze nieuwe
(internationale) vrienden.
Kijk ook eens op:
uva.nl/ambassadors

Wil je deel uitmaken van de
internationale studentengemeenschap in Amsterdam?
Zoek je inspiratie en wil je in
contact komen met studenten die in het buitenland
studeren? Wellicht is ISN
Amsterdam, een studentenorganisatie die zich inzet voor
de internationale studenten
van Amsterdam, dan iets
voor jou. Ontmoet studenten
van over de gehele wereld,
word lid van ISN of doe een
waardevolle ervaring op als
coach, buddy, commissielid of
bestuurslid.
Voor meer informatie
isn-amsterdam.nl of vind je ons
op Facebook

De Universiteit van Amsterdam is actief
in een aantal internationale netwerken.
Binnen deze netwerken wordt op veel
gebieden samengewerkt, onder andere
middels uitwisselingsprogramma’s, zomerprogramma’s en studentenconferenties.

Yayla Ilksoy
UvA-Student Neurowetenschappen
Universidade de Lisboa, Portugal

Universitas 21 (U21)
universitas21.com

League of European Research
Universities (LERU)
leru.org
Universities from the
Capitals of Europe
(UNICA)
www.unica-network.eu
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Testimonials
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smile more than we do here.
Thailand is therefore known
as ‘land of the smiles’. Making
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Roger de Jong
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Stage & Onderzoek
Stage lopen in het buitenland is een unieke
manier om je theoretische kennis in praktijk te brengen, werk- en buitenlandervaring op te doen, je netwerk te vergroten en
je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Hiermee geef je zelf sturing aan je studie
en je (inter)nationale loopbaan.
Ben je niet geïnteresseerd in een uitwisseling of stage, maar alleen in het doen van
onderzoek aan een buitenlandse universiteit of instituut, bespreek dit dan eens met
je studieadviseur en docenten of hoogleraren van je opleiding. Volg ook de praktische handvatten die worden aangeboden
op het digitale platform.
buitenland.uva.nl > stage &
onderzoek

Praktische zaken
Houd er rekening mee dat studeren in het
buitenland vaak meer kost dan thuisblijven en dat je veel zaken moet regelen.
Informatie en tips over allerlei praktische
zaken met betrekking tot studeren in het
buitenland (financiën, taal, visum, accommodatie en verzekering) vind je op:
buitenland.uva.nl > praktische zaken

Contact

Student Service Desk
De Student Service Desk is het eerste
aanspreekpunt voor algemene vragen over
studeren in het buitenland. Daar kun je
toelichting krijgen op de informatie die te
vinden is op het digitale platform ‘Studeren in het Buitenland’.
Daarnaast kun je voor meer inhoudelijke
vragen doorverwezen worden naar de
desbetreffende afdeling die jou hierover
verder kan adviseren:

•
•
•
•
•

Bureau Internationale Studentenzaken
Facultaire International Offices
Student Careers Centre
Studentendecanen
Studieadviseur

2018
2019

buitenland.uva.nl > contact
facebook.com/Globaluva
wereldkaart-uva.nl

Colofon
‘Studeren in het buitenland’ is
een uitgave van
Studenten Services,
Universiteit van Amsterdam
(UvA), september 2017.
Redactieadres: Universiteit van
Amsterdam, Bureau Internationale Studentenzaken. Vormgeving en redactie: Studenten
Services UvA. Drukker: Hub.
Tonnaer.

Lieke Beunders
AUC-student
Keio University, Japan

Anna Tol
UvA-student Informatica
winnaar Exchange Ambassadors fotowedstrijd

Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan deze
uitgave. Vermenigvuldiging
van deze uitgave in wat
voor vorm dan ook is alleen
toegestaan na voorafgaande
toestemming door Bureau
Internationale Studentenzaken - UvA.

De eerste stap op weg naar een onvergetelijke ervaring
Het digitale platform ‘Studeren in het
Buitenland’ laat je zien wat er allemaal
mogelijk is om tijdens (een deel van) je
opleiding aan de UvA in het buitenland te
verblijven. Van studie, stage, conferentie
tot onderzoek in het buitenland, of je nu
een paar weken weg wilt of een semester,
een jaar of zelfs een hele studie.
Via buitenland.uva.nl zet je de eerste
stap op weg naar een onvergetelijke ervaring!

betalen aan de gastuniversiteit.
www.buitenland.uva.nl >
uitwisseling

Uitwisseling
Bij een uitwisseling worden studenten
‘geruild’ tussen twee universiteiten. Er zijn
afspraken gemaakt over de toegangseisen,
de duur van de studieperiode en het aantal
studenten dat per jaar wordt uitgewisseld.
Als UvA-student betaal je collegegeld aan
de UvA en is het niet nodig collegegeld te

Global Exchange Programme
Er bestaan ook faculteit overstijgende
overeenkomsten tussen universiteiten. Dit
betekent dat studenten van alle studiegebieden in aanmerking komen voor deze
uitwisselingsprogramma’s. Bureau Internationale Studentenzaken coördineert dit
Global Exchange Programme.

Studeren in het buitenland

Wat is mogelijk?
buitenland.uva.nl

Wailon Dai
UvA-student Business administration
Peking University, Beijing, China

Facultaire en Erasmus-uitwisselingen
Facultaire uitwisselingsprogramma’s zijn
overeenkomsten tussen een faculteit van
de UvA en de faculteit van een buitenlandse universiteit. Uitwisseling is zowel
binnen als buiten Europa mogelijk. De
meeste facultaire bestemmingen zijn echter
binnen Europa en deze vallen onder het
Erasmusprogramma.
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Kort verblijf
Wil je geen heel semester of jaar in het
buitenland studeren? Dan kan een korter
programma van een paar dagen of een
aantal weken uitkomst bieden. Je kunt
je cv verrijken door deelname aan een
studentenconferentie in het buitenland,
je taalvaardigheid in een paar weken te
verbeteren door een talencursus, of door
het volgen van een academisch programma
tijdens een zomerprogramma c.q. summer
school. Een overzicht van het aanbod in
dit soort programma’s vind je op:
buitenland.uva.nl > kort verblijf
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Kort verblijf
Wil je geen heel semester of jaar in het
buitenland studeren? Dan kan een korter
programma van een paar dagen of een
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