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Onderwijsinstituut Psychologie
Coördinatiepunt Internationalisering
Internationaliseringsfonds Psychologie
Het Internationaliseringsfonds Psychologie is een tegemoetkoming in de buitenlandse reis- en verblijfskosten.
De beurs kan worden aangevraagd door studenten van de opleiding Psychologie.
Je verblijft in het buitenland voor:
•
Studie
•
Stage
•
Onderzoek
•
Zomer- of wintercursus
Voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat minimaal 4 weken naar het buitenland
Je behaald (omgerekend) minimaal 6 EC tijdens je buitenlandverblijf;
Je staat tijdens het verblijf in het buitenland ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA, bij de
opleiding Psychologie;
Het verblijf in het buitenland moet een aantoonbare academische component hebben en is een
meerwaarde voor je studie;
Het verblijf in het buitenland is goedgekeurd door de opleiding (Int. Office,
stagebegeleider/mastercoördinator)
Je hebt tenminste 60 EC in het hoger onderwijs behaald (op moment van vertrek);
Je ontvangt voor dit verblijf in het buitenland geen Erasmus+ beurs of Holland Scholarship.
Je hebt niet eerder een bijdrage uit het Internationaliseringsfonds Psychologie ontvangen

Na afloop moet je kunnen aantonen dat je de beoogde studiepunten behaald hebt (transcript, certificaat,
goedkeuring stage/these UvA). Haal je de studiepunten om welke reden dan ook niet dan moet je de beurs
terugbetalen.
Aanvraag
Voor de aanvraag vul je onderstaand formulier in, hierbij dien je de volgende documenten te uploaden:
•
•

Plan buitenland (1 A4, Word of pdf format):
o Studie buitenland: een overzicht van de vakken die je gaat volgen, incl. studiepunten.
o Stage/onderzoek: stage- of onderzoeksplan.
Goedkeuring opleiding (1 A4, Word of pdf format):
o Studie: Getekend Academic Approval form
o Stage/Onderzoek: brief/mail goedkeuring UvA begeleider / coördinator

Link naar aanvraagformulier Internationaliseringsfonds Psychologie.
Deadlines
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, tot 2 maanden voor vertrek.
Bedrag
De bijdrage uit het Internationaliseringsfonds is een vast bedrag van €300 (2018-2019).
Nadat de aanvraag is goedgekeurd , ontvang je een bevestiging per mail en hierin een link naar het online
declaratieformulier welke je dan in kunt dienen om de bijdrage op je bankrekening te ontvangen.
Bij het declaratieformulier moet je een bewijsstuk indienen gemaakte kosten van min. €300. Bijv. factuur
vliegticket, betalingsbewijs kamerhuur buitenland, etc.

Na terugkomst
Na afloop van je verblijf in het buitenland lever je binnen 2 maanden een verslag en bewijs van behaalde
studiepunten in over je periode in het buitenland. De richtlijnen voor het verslag ontvang je in de
bevestigingsmail.
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