Internationale netwerken

Contact

Exchange Ambassadors Programme
Wil je na terugkomst het maximale
uit je uitwisseling halen? Meld je dan
aan voor het Exchange Ambassadors
Programme. Als ambassadeur van een
partneruniversiteit help je studenten bij
de culturele voorbereiding en organiseer
je evenementen. In ruil hiervoor
ontvang je een certificaat en trainingen
om je professionele vaardigheden te
ontwikkelen. Kijk voor meer informatie
op: uva.nl/ambassadors
Erasmus Student Network (ESN)
Als je deel uit wilt maken van de
internationale studentengemeenschap in
Amsterdam, meld je dan aan bij ESN.
Hier kom je in contact met internationale
studenten en en kun je waardevolle
ervaring opdoen als coach, buddy,
commissielid of bestuurslid. Voor meer
informatie: esn-amsterdam.nl
Internationale netwerken
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.

Colofon

Central Student Service Desk
De Central Student Service Desk is het eerste
aanspreekpunt voor algemene vragen over studeren in
het buitenland. Voor meer inhoudelijke vragen kun je
doorverwezen worden naar de afdeling die jou hierover
verder kan adviseren:
•
•
•
•
•
Cultural Exchange Ambassador Shuyang
Liang, student aan de University of
Nottingham (Ningbo, China) op
uitwisseling in Amsterdam.

Universitas 21 (U21)
universitas21.com

Bureau Internationale Studentenzaken
Facultaire International Offices
Student Careers Centre
Studentendecanen
Studieadviseur

buitenland.uva.nl > contact
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“I can handle this! Exchange can be challenging
in many ways, but I try to enjoy all the challenges.
Always keeping a smile on my face and appreciating
the exchange opportunity which I got. Because that is
how you can get the most of the experience!”
Lucia Posluchova

uitgave in wat voor vorm dan
ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming
door Bureau Internationale
Studentenzaken - UvA.

Network for Intercultural
Competence to facilitate
Entrepreneurship (NICE)
nice-eu.org
League of European Research
Universities (LERU)
leru.org
Universities from the Capitals
of Europe (UNICA)
www.unica-network.eu

De eerste stap op weg naar een
onvergetelijke ervaring
Door het coronavirus is het onzeker of en
wanneer je naar het buitenland kunt. Toch
willen we je graag een beeld geven van
onze programma’s. Op de site Studeren
in het buitenland vind je de meest actuele
informatie over wat er allemaal mogelijk
is als je tijdens je opleiding aan de UvA
in het buitenland wilt verblijven. Er
zijn opties binnen zowel je bachelor als
master, van studie, stage of conferentie tot
onderzoek in het buitenland. Of je nu een
paar weken weg wilt, een semester of een
heel jaar. Ook als je overweegt een hele
master in het buitenland te volgen vind je
hier de informatie die je nodig hebt. Ga
naar buitenland.uva.nl om te zien welke
mogelijkheden er op dit moment zijn.

Lucia Posluchova, student aan de
Charles University (Tsjechië) op
uitwisseling in Amsterdam.

Studeren in het buitenland
Wat is mogelijk?
buitenland.uva.nl

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
betalen aan de gastuniversiteit.

van de UvA en een faculteit van een
buitenlandse universiteit. Uitwisseling is
zowel binnen als buiten Europa mogelijk.
De meeste facultaire bestemmingen zijn
echter binnen Europa en vallen onder
het Erasmusprogramma, en hiervoor zijn
in veel gevallen interessante beursopties
beschikbaar.
Global Exchange Programme
Er bestaan ook faculteitoverstijgende
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.
Meer informatie over uitwisselingsprogramma’s vind je op
buitenland.uva.nl > uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingen:
Facultaire en Erasmusuitwisselingen
Facultaire uitwisselingsprogramma’s
zijn overeenkomsten tussen een faculteit

Mayra Werger, uitwisselingsstudent
aan de Nova School of Business and
Economics, Lisbon Portugal.
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onvergetelijke ervaring
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wanneer je naar het buitenland kunt. Toch
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paar weken weg wilt, een semester of een
heel jaar. Ook als je overweegt een hele
master in het buitenland te volgen vind je
hier de informatie die je nodig hebt. Ga
naar buitenland.uva.nl om te zien welke
mogelijkheden er op dit moment zijn.

Lucia Posluchova, student aan de
Charles University (Tsjechië) op
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buitenland.uva.nl

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
betalen aan de gastuniversiteit.

van de UvA en een faculteit van een
buitenlandse universiteit. Uitwisseling is
zowel binnen als buiten Europa mogelijk.
De meeste facultaire bestemmingen zijn
echter binnen Europa en vallen onder
het Erasmusprogramma, en hiervoor zijn
in veel gevallen interessante beursopties
beschikbaar.
Global Exchange Programme
Er bestaan ook faculteitoverstijgende
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.
Meer informatie over uitwisselingsprogramma’s vind je op
buitenland.uva.nl > uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingen:
Facultaire en Erasmusuitwisselingen
Facultaire uitwisselingsprogramma’s
zijn overeenkomsten tussen een faculteit

Mayra Werger, uitwisselingsstudent
aan de Nova School of Business and
Economics, Lisbon Portugal.

Waarom naar het buitenland?

Andere internationale mogelijkheden
Wil je niet een heel semester of jaar in het
buitenland studeren? Het ruime aanbod
aan andere internationale mogelijkheden
biedt voor elk wat wils. Zo kun je leren
samenwerken aan een global challenge
met een internationaal team, deelnemen
aan een studentenconferentie, een van
de vele summer schools volgen, en nog
veel meer. Een overzicht van het aanbod
vind je op buitenland.uva.nl > andere
internationale mogelijkheden.

"One of the unique experiences that the
exchange has offered me. The beautiful
nature and wildlife in Jasper National
Park, Canada.‘‘
Midas van der Zande

Midas van der Zande,uitwisselingsstudent aan
Simon Fraser University, Vancouver Canada.

Oriëntatie, advies en aanmelding

Stage & onderzoek
Door een stage in het buitenland
doe je werkervaring op en kun je je
theoretische kennis in de praktijk brengen.
Buitenlandervaring staat goed op je cv, en
doordat je je netwerk uitbreidt vergroot je
bovendien je kansen op de internationale
arbeidsmarkt. Als je geïnteresseerd bent
in onderzoek doen aan een buitenlandse
universiteit of instituut, bespreek dit dan
eens met je studieadviseur en docenten of
hoogleraren van je opleiding. Online vind
je meer informatie over hoe je dit kunt
aanpakken.
buitenland.uva.nl > stage & onderzoek

Oriëntatie
Het is belangrijk dat je ruim de tijd neemt
om voor jezelf uit te zoeken waar je heen
wilt, welk doel je ermee voor ogen hebt en
wat er mogelijk is. Houd hierbij rekening
met deadlines voor aanmelding, deze
variëren van een half jaar tot meer dan een
jaar voor vertrek.

Een buitenlandverblijf tijdens je studie
levert veel voordelen op. Vijf goede
redenen:
• kennismaken met een land van
binnenuit
• een nieuwe taal leren
• mensen uit verschillende culturen
ontmoeten
• je persoonlijke ontwikkeling
• kennismaking met een andere kijk op
zaken binnen jouw vakgebied
• het vergroten van je toelatingskansen
voor een selectieve/internationale
master

Social media
Benieuwd naar de ervaringen van andere
studenten? Check dan hun verhalen en
foto’s via Facebook, Instagram of op de
digitale Wereldkaart.
facebook.com/uvaexchange
instagram.com/uvaglobal
wereldkaart-uva.nl

Voorbereiding

Advies
Hoewel je zelf verantwoordelijk bent
voor je oriëntatie en aanmelding, zijn er
verschillende afdelingen die je kunnen
helpen. Deze vind je ook op
buitenland.uva.nl > contact

Studieadviseur en facultaire
International Offices
Wanneer je ongeveer weet hoe jij de
Wereldkaart
periode in het buitenland wilt invullen,
Op de digitale wereldkaart
is het goed contact op te nemen met
vind je een overzicht van alle
de studieadviseur of het facultaire
uitwisselingsprogramma’s. Door te
klikken op de verschillende bestemmingen international office waar jouw opleiding
onder valt. Zij kunnen vakinhoudelijk
zie wat voor type overeenkomst er is, en
advies geven over jouw buitenlandplannen
hoe je je kunt aanmelden.
en hoe dat in je curriculum past. Ook
wereldkaart-uva.nl
kun je hier terecht met vragen over de
facultaire uitwisselingsprogramma’s.
Voorlichtingen
Het bezoeken van een
Bureau Internationale Studentenzaken
voorlichtingsbijeenkomst is een goede
Ben je geïnteresseerd in een universiteit
eerste stap in je oriëntatie. Gedurende
van het Global Exchange Programme
het jaar worden diverse voorlichtingen
of het Global Short Term Programme?
aangeboden om je te informeren over
Heb je vragen of wil je meer informatie
de verschillende mogelijkheden voor
over een bepaalde bestemming? Dan
een buitenlandverblijf. Deze worden
kun je terecht bij Bureau Internationale
aangekondigd op buitenland.uva.nl >
Studentenzaken, het centrale bureau
agenda
van de UvA dat zich bezighoudt met
wereldwijde studentenmobiliteit.

Student Careers Centre
De loopbaanadviseurs denken mee
bij het ontdekken wat bij jou past en
helpen je keuzes maken. Ze helpen
je bij het realiseren van je studieen
loopbaanwensen. Tijdens een workshop
of individueel gesprek krijg je meer inzicht
in je motivatie voor een studie of stage (of
baan) in het buitenland.
Studentendecanen
Als je een periode in het buitenland
studeert kun je eventueel in aanmerking
komen voor gedeeltelijke financiering van
je verblijf. Studentendecanen helpen je
graag bij vragen over je financiële planning
en bij het aanvragen van beurzen en
fondsen.

Aanmelding met plan B
Om in aanmerking te komen voor een
Erasmusuitwisseling, Global Exchange
Programme of Global Short Term
Programme moet je een persoonlijk
dossier samenstellen. Op grond hiervan
vindt de selectie plaats, en het is niet
gegarandeerd dat je geplaatst kunt worden
bij jouw voorkeursbestemming. Zorg er
dus voor dat je een plan B hebt, en houd
rekening met de verschillende deadlines
voor aanmelding.
Praktische zaken
Studeren in het buitenland kost vaak
meer geld dan thuisblijven, en je zult veel
zaken zelf moeten 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

Koko Herder,uitwisselingsstudent
aan University College London,
Verenigd Koningrijk.
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arbeidsmarkt. Als je geïnteresseerd bent
in onderzoek doen aan een buitenlandse
universiteit of instituut, bespreek dit dan
eens met je studieadviseur en docenten of
hoogleraren van je opleiding. Online vind
je meer informatie over hoe je dit kunt
aanpakken.
buitenland.uva.nl > stage & onderzoek
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om voor jezelf uit te zoeken waar je heen
wilt, welk doel je ermee voor ogen hebt en
wat er mogelijk is. Houd hierbij rekening
met deadlines voor aanmelding, deze
variëren van een half jaar tot meer dan een
jaar voor vertrek.

Een buitenlandverblijf tijdens je studie
levert veel voordelen op. Vijf goede
redenen:
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• een nieuwe taal leren
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ontmoeten
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• kennismaking met een andere kijk op
zaken binnen jouw vakgebied
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of individueel gesprek krijg je meer inzicht
in je motivatie voor een studie of stage (of
baan) in het buitenland.
Studentendecanen
Als je een periode in het buitenland
studeert kun je eventueel in aanmerking
komen voor gedeeltelijke financiering van
je verblijf. Studentendecanen helpen je
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Erasmusuitwisseling, Global Exchange
Programme of Global Short Term
Programme moet je een persoonlijk
dossier samenstellen. Op grond hiervan
vindt de selectie plaats, en het is niet
gegarandeerd dat je geplaatst kunt worden
bij jouw voorkeursbestemming. Zorg er
dus voor dat je een plan B hebt, en houd
rekening met de verschillende deadlines
voor aanmelding.
Praktische zaken
Studeren in het buitenland kost vaak
meer geld dan thuisblijven, en je zult veel
zaken zelf moeten 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

Koko Herder,uitwisselingsstudent
aan University College London,
Verenigd Koningrijk.

Waarom naar het buitenland?

Andere internationale mogelijkheden
Wil je niet een heel semester of jaar in het
buitenland studeren? Het ruime aanbod
aan andere internationale mogelijkheden
biedt voor elk wat wils. Zo kun je leren
samenwerken aan een global challenge
met een internationaal team, deelnemen
aan een studentenconferentie, een van
de vele summer schools volgen, en nog
veel meer. Een overzicht van het aanbod
vind je op buitenland.uva.nl > andere
internationale mogelijkheden.

"One of the unique experiences that the
exchange has offered me. The beautiful
nature and wildlife in Jasper National
Park, Canada.‘‘
Midas van der Zande

Midas van der Zande,uitwisselingsstudent aan
Simon Fraser University, Vancouver Canada.

Oriëntatie, advies en aanmelding

Stage & onderzoek
Door een stage in het buitenland
doe je werkervaring op en kun je je
theoretische kennis in de praktijk brengen.
Buitenlandervaring staat goed op je cv, en
doordat je je netwerk uitbreidt vergroot je
bovendien je kansen op de internationale
arbeidsmarkt. Als je geïnteresseerd bent
in onderzoek doen aan een buitenlandse
universiteit of instituut, bespreek dit dan
eens met je studieadviseur en docenten of
hoogleraren van je opleiding. Online vind
je meer informatie over hoe je dit kunt
aanpakken.
buitenland.uva.nl > stage & onderzoek

Oriëntatie
Het is belangrijk dat je ruim de tijd neemt
om voor jezelf uit te zoeken waar je heen
wilt, welk doel je ermee voor ogen hebt en
wat er mogelijk is. Houd hierbij rekening
met deadlines voor aanmelding, deze
variëren van een half jaar tot meer dan een
jaar voor vertrek.

Een buitenlandverblijf tijdens je studie
levert veel voordelen op. Vijf goede
redenen:
• kennismaken met een land van
binnenuit
• een nieuwe taal leren
• mensen uit verschillende culturen
ontmoeten
• je persoonlijke ontwikkeling
• kennismaking met een andere kijk op
zaken binnen jouw vakgebied
• het vergroten van je toelatingskansen
voor een selectieve/internationale
master

Social media
Benieuwd naar de ervaringen van andere
studenten? Check dan hun verhalen en
foto’s via Facebook, Instagram of op de
digitale Wereldkaart.
facebook.com/uvaexchange
instagram.com/uvaglobal
wereldkaart-uva.nl

Voorbereiding

Advies
Hoewel je zelf verantwoordelijk bent
voor je oriëntatie en aanmelding, zijn er
verschillende afdelingen die je kunnen
helpen. Deze vind je ook op
buitenland.uva.nl > contact

Studieadviseur en facultaire
International Offices
Wanneer je ongeveer weet hoe jij de
Wereldkaart
periode in het buitenland wilt invullen,
Op de digitale wereldkaart
is het goed contact op te nemen met
vind je een overzicht van alle
de studieadviseur of het facultaire
uitwisselingsprogramma’s. Door te
klikken op de verschillende bestemmingen international office waar jouw opleiding
onder valt. Zij kunnen vakinhoudelijk
zie wat voor type overeenkomst er is, en
advies geven over jouw buitenlandplannen
hoe je je kunt aanmelden.
en hoe dat in je curriculum past. Ook
wereldkaart-uva.nl
kun je hier terecht met vragen over de
facultaire uitwisselingsprogramma’s.
Voorlichtingen
Het bezoeken van een
Bureau Internationale Studentenzaken
voorlichtingsbijeenkomst is een goede
Ben je geïnteresseerd in een universiteit
eerste stap in je oriëntatie. Gedurende
van het Global Exchange Programme
het jaar worden diverse voorlichtingen
of het Global Short Term Programme?
aangeboden om je te informeren over
Heb je vragen of wil je meer informatie
de verschillende mogelijkheden voor
over een bepaalde bestemming? Dan
een buitenlandverblijf. Deze worden
kun je terecht bij Bureau Internationale
aangekondigd op buitenland.uva.nl >
Studentenzaken, het centrale bureau
agenda
van de UvA dat zich bezighoudt met
wereldwijde studentenmobiliteit.

Student Careers Centre
De loopbaanadviseurs denken mee
bij het ontdekken wat bij jou past en
helpen je keuzes maken. Ze helpen
je bij het realiseren van je studieen
loopbaanwensen. Tijdens een workshop
of individueel gesprek krijg je meer inzicht
in je motivatie voor een studie of stage (of
baan) in het buitenland.
Studentendecanen
Als je een periode in het buitenland
studeert kun je eventueel in aanmerking
komen voor gedeeltelijke financiering van
je verblijf. Studentendecanen helpen je
graag bij vragen over je financiële planning
en bij het aanvragen van beurzen en
fondsen.

Aanmelding met plan B
Om in aanmerking te komen voor een
Erasmusuitwisseling, Global Exchange
Programme of Global Short Term
Programme moet je een persoonlijk
dossier samenstellen. Op grond hiervan
vindt de selectie plaats, en het is niet
gegarandeerd dat je geplaatst kunt worden
bij jouw voorkeursbestemming. Zorg er
dus voor dat je een plan B hebt, en houd
rekening met de verschillende deadlines
voor aanmelding.
Praktische zaken
Studeren in het buitenland kost vaak
meer geld dan thuisblijven, en je zult veel
zaken zelf moeten 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

Koko Herder,uitwisselingsstudent
aan University College London,
Verenigd Koningrijk.

Internationale netwerken

Contact

Exchange Ambassadors Programme
Wil je na terugkomst het maximale
uit je uitwisseling halen? Meld je dan
aan voor het Exchange Ambassadors
Programme. Als ambassadeur van een
partneruniversiteit help je studenten bij
de culturele voorbereiding en organiseer
je evenementen. In ruil hiervoor
ontvang je een certificaat en trainingen
om je professionele vaardigheden te
ontwikkelen. Kijk voor meer informatie
op: uva.nl/ambassadors
Erasmus Student Network (ESN)
Als je deel uit wilt maken van de
internationale studentengemeenschap in
Amsterdam, meld je dan aan bij ESN.
Hier kom je in contact met internationale
studenten en en kun je waardevolle
ervaring opdoen als coach, buddy,
commissielid of bestuurslid. Voor meer
informatie: esn-amsterdam.nl
Internationale netwerken
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.

Colofon

Central Student Service Desk
De Central Student Service Desk is het eerste
aanspreekpunt voor algemene vragen over studeren in
het buitenland. Voor meer inhoudelijke vragen kun je
doorverwezen worden naar de afdeling die jou hierover
verder kan adviseren:
•
•
•
•
•
Cultural Exchange Ambassador Shuyang
Liang, student aan de University of
Nottingham (Ningbo, China) op
uitwisseling in Amsterdam.

Universitas 21 (U21)
universitas21.com

Bureau Internationale Studentenzaken
Facultaire International Offices
Student Careers Centre
Studentendecanen
Studieadviseur

buitenland.uva.nl > contact
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“I can handle this! Exchange can be challenging
in many ways, but I try to enjoy all the challenges.
Always keeping a smile on my face and appreciating
the exchange opportunity which I got. Because that is
how you can get the most of the experience!”
Lucia Posluchova

uitgave in wat voor vorm dan
ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming
door Bureau Internationale
Studentenzaken - UvA.

Network for Intercultural
Competence to facilitate
Entrepreneurship (NICE)
nice-eu.org
League of European Research
Universities (LERU)
leru.org
Universities from the Capitals
of Europe (UNICA)
www.unica-network.eu

De eerste stap op weg naar een
onvergetelijke ervaring
Door het coronavirus is het onzeker of en
wanneer je naar het buitenland kunt. Toch
willen we je graag een beeld geven van
onze programma’s. Op de site Studeren
in het buitenland vind je de meest actuele
informatie over wat er allemaal mogelijk
is als je tijdens je opleiding aan de UvA
in het buitenland wilt verblijven. Er
zijn opties binnen zowel je bachelor als
master, van studie, stage of conferentie tot
onderzoek in het buitenland. Of je nu een
paar weken weg wilt, een semester of een
heel jaar. Ook als je overweegt een hele
master in het buitenland te volgen vind je
hier de informatie die je nodig hebt. Ga
naar buitenland.uva.nl om te zien welke
mogelijkheden er op dit moment zijn.

Lucia Posluchova, student aan de
Charles University (Tsjechië) op
uitwisseling in Amsterdam.

Studeren in het buitenland
Wat is mogelijk?
buitenland.uva.nl

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
betalen aan de gastuniversiteit.

van de UvA en een faculteit van een
buitenlandse universiteit. Uitwisseling is
zowel binnen als buiten Europa mogelijk.
De meeste facultaire bestemmingen zijn
echter binnen Europa en vallen onder
het Erasmusprogramma, en hiervoor zijn
in veel gevallen interessante beursopties
beschikbaar.
Global Exchange Programme
Er bestaan ook faculteitoverstijgende
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.
Meer informatie over uitwisselingsprogramma’s vind je op
buitenland.uva.nl > uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingen:
Facultaire en Erasmusuitwisselingen
Facultaire uitwisselingsprogramma’s
zijn overeenkomsten tussen een faculteit

Mayra Werger, uitwisselingsstudent
aan de Nova School of Business and
Economics, Lisbon Portugal.

Internationale netwerken

Contact

Exchange Ambassadors Programme
Wil je na terugkomst het maximale
uit je uitwisseling halen? Meld je dan
aan voor het Exchange Ambassadors
Programme. Als ambassadeur van een
partneruniversiteit help je studenten bij
de culturele voorbereiding en organiseer
je evenementen. In ruil hiervoor
ontvang je een certificaat en trainingen
om je professionele vaardigheden te
ontwikkelen. Kijk voor meer informatie
op: uva.nl/ambassadors
Erasmus Student Network (ESN)
Als je deel uit wilt maken van de
internationale studentengemeenschap in
Amsterdam, meld je dan aan bij ESN.
Hier kom je in contact met internationale
studenten en en kun je waardevolle
ervaring opdoen als coach, buddy,
commissielid of bestuurslid. Voor meer
informatie: esn-amsterdam.nl
Internationale netwerken
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.

Colofon

Central Student Service Desk
De Central Student Service Desk is het eerste
aanspreekpunt voor algemene vragen over studeren in
het buitenland. Voor meer inhoudelijke vragen kun je
doorverwezen worden naar de afdeling die jou hierover
verder kan adviseren:
•
•
•
•
•
Cultural Exchange Ambassador Shuyang
Liang, student aan de University of
Nottingham (Ningbo, China) op
uitwisseling in Amsterdam.

Universitas 21 (U21)
universitas21.com

Bureau Internationale Studentenzaken
Facultaire International Offices
Student Careers Centre
Studentendecanen
Studieadviseur

buitenland.uva.nl > contact
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“I can handle this! Exchange can be challenging
in many ways, but I try to enjoy all the challenges.
Always keeping a smile on my face and appreciating
the exchange opportunity which I got. Because that is
how you can get the most of the experience!”
Lucia Posluchova

uitgave in wat voor vorm dan
ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming
door Bureau Internationale
Studentenzaken - UvA.

Network for Intercultural
Competence to facilitate
Entrepreneurship (NICE)
nice-eu.org
League of European Research
Universities (LERU)
leru.org
Universities from the Capitals
of Europe (UNICA)
www.unica-network.eu

De eerste stap op weg naar een
onvergetelijke ervaring
Door het coronavirus is het onzeker of en
wanneer je naar het buitenland kunt. Toch
willen we je graag een beeld geven van
onze programma’s. Op de site Studeren
in het buitenland vind je de meest actuele
informatie over wat er allemaal mogelijk
is als je tijdens je opleiding aan de UvA
in het buitenland wilt verblijven. Er
zijn opties binnen zowel je bachelor als
master, van studie, stage of conferentie tot
onderzoek in het buitenland. Of je nu een
paar weken weg wilt, een semester of een
heel jaar. Ook als je overweegt een hele
master in het buitenland te volgen vind je
hier de informatie die je nodig hebt. Ga
naar buitenland.uva.nl om te zien welke
mogelijkheden er op dit moment zijn.

Lucia Posluchova, student aan de
Charles University (Tsjechië) op
uitwisseling in Amsterdam.

Studeren in het buitenland
Wat is mogelijk?
buitenland.uva.nl

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
betalen aan de gastuniversiteit.

van de UvA en een faculteit van een
buitenlandse universiteit. Uitwisseling is
zowel binnen als buiten Europa mogelijk.
De meeste facultaire bestemmingen zijn
echter binnen Europa en vallen onder
het Erasmusprogramma, en hiervoor zijn
in veel gevallen interessante beursopties
beschikbaar.
Global Exchange Programme
Er bestaan ook faculteitoverstijgende
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.
Meer informatie over uitwisselingsprogramma’s vind je op
buitenland.uva.nl > uitwisseling

Er zijn twee soorten uitwisselingen:
Facultaire en Erasmusuitwisselingen
Facultaire uitwisselingsprogramma’s
zijn overeenkomsten tussen een faculteit

Mayra Werger, uitwisselingsstudent
aan de Nova School of Business and
Economics, Lisbon Portugal.

