
uva.nl/ma-filosofie

Master in Filosofie

Filosofie



'Wat het masterprogramma Filosofie echt 
uniek maakt is het bijzondere en 
uitgebreide aanbod van vakken. Waar je 
ook vandaan komt, of naartoe gaat, dit 
geeft je toekomst een meerwaarde.'

Ben je benieuwd naar de filosofie van cognitie, van kunst of 
van technologie? Geïnteresseerd in milieu-ethiek, semantiek 
of sociale filosofie? In de eenjarige master Filosofie krijg je 
alle ruimte om je te verdiepen in die aspecten van de 
wijsbegeerte die je het meest interesseren.
De opleiding Filosofie aan de UvA heeft een ruim aanbod 
van vakken, georganiseerd in vier thematische groepen:
• Ethics, Politics and Society
• Art, Culture and Critique
• Language, Logic, Mind and Metaphysics 
• Science & Humanities, Technology and Society
Je kunt je in één van deze richtingen specialiseren of juist 
breed kiezen voor vakken uit de verschillende richtingen. 
Een belangrijk deel is het schrijven van je scriptie. In het vak 
Colloquium Philosophy word je uitgebreid begeleid bij het 
opzetten van een scriptieonderzoek, waar je vervolgens zelf 
verder aan werkt.

Prof. Arianna Betti



Publieksfilosofie 
(6 EC)
De laatste decennia 
is er bij het brede 
publiek een grote 
belangstelling 
ontstaan voor 
filosofische vraag- 
stukken. Filosofen 
gaan in veel gevallen 
werken in de media, 
het bedrijfsleven, het 
volwassenen- 
onderwijs, in de 
gezondheidszorg en 
bij de overheid. Het 
is uiteraard 
belangrijk dat zij 
uitstekend geschoold 
zijn in de filosofie, 
maar zij moeten hun 
filosofische kennis 
ook goed kunnen 
overbrengen. In het 
vak Publieksfilosofie 
leer je hoe je dit 
doet.

Carrièreperspectief

Met een masterdiploma Filosofie heb je 
diepgaande kennis van een deelgebied 
van de wijsbegeerte. Je hebt een sterk 
besef van de culturele samenhang en de 
historische ontwikkeling van ideeën. 
Dankzij een sterk ontwikkeld 
abstractievermogen ben je in staat 
complexe teksten te interpreteren en je 
bevindingen helder te verwoorden. 
Veel afgestudeerde filosofen gaan 
werken in onderwijs en wetenschap, in 
het bedrijfsleven (management, beleid, 
voorlichting, communicatie) en in 
de wereld van de media en journalistiek.

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts
in Filosofie

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd / deeltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands / Engels

Croho
60822

Kerngegevens

Toelatingseisen

Het eenjarige masterprogramma 
Filosofie is toegankelijk voor studenten 
met een universitair bachelordiploma  
in:
• Filosofie (Wijsbegeerte)
Met een ander universitair 
bachelordiploma dan Filosofie, kun je je 
eveneens aanmelden, mits je een 60 EC 
minor Filosofie hebt behaald.
Zie ook:
uva.nl/ma-filosofie
> Toelating en inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

Admissions Office
T: +31 (0)20 525 4481
E: admissionsma-fgw@uva.nl


