Horizonfonds
De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) vindt het belangrijk dat studenten internationale
ervaring opdoen tijdens hun studie en heeft daarom het Horizonfonds opgericht. Uit dit fonds kan je
als FGw- student een beurs aanvragen voor een verblijf in het buitenland. Je kunt een beurs aanvragen
als je in het kader van je bachelor- of masterprogramma naar het buitenland gaat om te studeren,
onderzoek te doen, stage te lopen, een zomer- of wintercursus te volgen of deel te nemen aan een
congres.
Na terugkomst gebruiken we jouw internationale ervaring graag om andere studenten enthousiast te
maken. Onderdeel van de horizonbeurs is dan ook dat je na afloop voorlichting geeft, jouw ervaringen
deelt op het web of mentor wordt van een internationale student.
Horizonbeurs
De Horizonbeurs is een tegemoetkoming in de reiskosten. De beurs kan worden aangevraagd door
studenten van de faculteit der Geesteswetenschappen.
Voorwaarden
• Je verblijft in het buitenland voor:
 Studie
 Stage
 Onderzoek
 Veldwerk
 Presentatie van wetenschappelijke paper op congres/conferentie/seminar
 Zomer- of wintercursus
• Het verblijf in het buitenland heeft een aantoonbare academische component en een meerwaarde
voor je studie.
• Je hebt ten minste 60 EC in het hoger onderwijs behaald (op moment van vertrek).
• Je staat tijdens het verblijf in het buitenland als voltijdstudent aan de UvA ingeschreven.
• Je ontvangt voor dit verblijf in het buitenland geen beurzen of toelagen
van de Europese Unie (zoals Erasmus beurs).
Selectie
Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. De selectie wordt gemaakt
door een commissie die jouw aanvraag zal beoordelen op een aantal criteria,
onder andere:
• Motivatie
• Meerwaarde voor studie
• Studievoortgang
• Extra-curriculaire activiteiten

Aanvraag & deadline
Je kunt je aanvraag indienen bij Bureau Internationalisering Geesteswetenschappen.
Een aanvraag bestaat uit:
• Aanmeldformulier (via de website: www.buitenland.uva.nl > uitwisseling > aanmelden), incl.
beschrijving studieverblijf, studieplan, extra-curriculaire activiteiten en academische relevantie.
• Cv
• Begroting (een format staat op het web)
• Cijferlijst en eventuele diploma’s binnen het Hoger Onderwijs.
Er zijn in het jaar 3 deadlines:
15 januari, 15 juni en 15 oktober.
Aanvragen kunnen vooraf en na het buitenlandverblijf worden ingediend.
Let op: het buitenlandverblijf moet in hetzelfde academisch jaar vallen als de datum van de aanvraag.
De beurs wordt na terugkomst uitbetaald. Voorwaarden voor uitbetaling zijn dat je:
• bewijs inlevert van je verblijf in het buitenland
• een verslag inlevert. Dit kan (anoniem) geplaatst worden op het web
• verklaart bereid te zijn
o voorlichting te geven over je ervaring in het buitenland of over je bachelor- of
masterprogramma , of
o mentor te zijn voor een internationale student aan de FGw
De hoogte van de beurs is afhankelijk van de bestemming:
Bestemming
Europe

Bedrag
€ 200

Midden-Oosten, Noord Afrika, Israël, Rusland, Turkije

€ 300

VS en Canada

€ 400

Azië, Centraal-en Zuidelijk Afrika, Midden- en Zuid Amerika

€ 500

Australië en Nieuw-Zeeland

€ 600

www.buitenland.uva.nl > uitwisseling > Geesteswetenschappen > Aanmelden
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