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'Je leert Duitsland van alle kanten kennen:
het politieke drama, de macht en onmacht
in Europa en de debatten over de
doorwerking van het verleden in het heden.'

Duitsland vormt het hart van Europa. Het is onze grootste
buur, voornaamste handelspartner en een belangrijke
politieke bondgenoot. Wat in Duitsland gebeurt, had en
heeft direct zijn weerslag op omringende landen.
Dit masterprogramma biedt inzicht in de Duitse
geschiedenis, politiek, cultuur en maatschappij. Het is
ontwikkeld in samenwerking met het Duitsland Instituut
Amsterdam (DIA). Dankzij de nauwe band met het DIA
kunnen interessante vakken geboden worden, bijvoorbeeld
over de rol van Duitsland tijdens twee wereldoorlogen en
over de positie van Duitsland in de EU. In het kernvak
Duitslandstudies zijn twee excursies opgenomen. En er is
ruimschoots gelegenheid om stage te lopen.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Deze studie bereidt je uitstekend voor
op zowel de Nederlandse als de Duitse
arbeidsmarkt. Dankzij je stage en het
volgen van de activiteiten van het
Duitsland Instituut Amsterdam heb je
brede ervaring, waardoor je ruim
inzetbaar bent in uiteenlopende
functies. Onze oud-studenten werken
nu bijvoorbeeld:
• op ministeries, onder meer
Buitenlandse Zaken, Financiën,
Economische Zaken, Onderwijs;
• in de journalistiek, o.a. voor NOS
op 3, de Volkskrant, Elsevier, het
Historisch Nieuwsblad;
• in het onderwijs, als leraar
Geschiedenis en Duits;
• bij gemeentelijke instanties;
• in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld
bij Friesland Campina;
• bij uitgeverijen, musea en andere
instellingen, zoals het Nederlandse
Letterenfonds, campagnebureau
BKB, het UWV en consultancy
bureaus.

Kernvak Duitslandstudies (18 EC)
Als er één land voer
is voor historici, dan
is het Duitsland wel.
In het kernvak
Duitslandstudies
bestudeer je de
keerpunten in de
Duitse geschiedenis,
hoe deze tot stand
kwamen en welke
debatten erover
werden gevoerd. De
Duitse geschiedenis
blijft niet beperkt tot
de huidige landsgrenzen maar wordt
in een mondiale
context geplaatst.
Thema’s als de
'Duitse kwestie'
(Welk Duitsland past
in welk Europa?), de
kortstondige koloniale geschiedenis
van Duitsland en ook
de vluchtelingecrisis
komen uitgebreid
aan bod.

Kerngegevens
Diploma
Master of Arts
in Geschiedenis

Duur
1 jaar / 60 EC

Toelatingseisen
De master Duitslandstudies is
toegankelijk met een universitair
bachelordiploma in:
• Geschiedenis
• Duitse taal en cultuur
• Europese studies, variant Duits of
Geschiedenis
• Liberal Arts and Sciences*
• Politicologie*
• Sociale geografie*
• Economie*
* mits uit het vakkenpakket van je
bachelor een aantoonbare belangstelling
voor en affiniteit met Duitsland blijkt.
Eventuele deficiënties kun je wegwerken door de pre-master Geschiedenis te
volgen. Zie voor meer informatie:
uva.nl/ma-duitslandstudies
> Toelating en inschrijving
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