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Prof. dr. Huub Dijstelbloem

'De opleiding Filosofie aan de UvA is een
van de grootste van Nederland, ze heeft een
lange traditie in het opleiden van filosofen
en is trots op haar Spinoza-leerstoel.'

Vind je het interessant om filosofie in onderling verband met
een ander wetenschapsgebied te bestuderen? In deze master,
waarin je twee jaar lang filosofie in samenhang met een ander
vakgebied studeert, zijn er twee specialisaties:
• filosofie van de sociale wetenschappen, waarin je filosofisch
leert kijken naar vakgebieden als sociologie, politicologie,
antropologie, economie of bestuurskunde;
• filosofie van de geesteswetenschappen, waarin je filosofie
studeert in samenhang met vakgebieden als geschiedenis,
literatuurwetenschap of kunstgeschiedenis.
De masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald
wetenschapsgebied is primair bedoeld voor studenten in de
sociale en geesteswetenschappen die filosofisch willen
reflecteren op hun vakgebied.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Als afgestudeerde van deze master heb
je een sterk ontwikkeld abstractievermogen en ben je in staat om
complexe teksten snel te interpreteren
en je conclusies helder te verwoorden.
Deze kwaliteiten kun je toepassen in
een wetenschappelijke carrière, met
name in een sociaalwetenschappelijke of
geesteswetenschappelijke discipline,
maar ook in uiteenlopende sectoren van
het andere vakgebied dat je hebt
bestudeerd. Daarnaast ben je breed
inzetbaar in bijvoorbeeld het onderwijs,
het bedrijfsleven en de media.

History and
Philosophy of the
Humanities
In this course, we will
first discuss the rise
of the modern philological humanities.
Their roots will
appear to lie in
earlier processes of
vernacularization, in
which classical languages of learning
were replaced by
local vernaculars.
A study of this
process will also
provide a surprising
perspective on the
history of early
modern philosophy
in Europe. Thus, we
will explore, among
others, the ideas of
Kant and Vico on
national character,
and Nietzsche’s views
on philology,
tragedy, and
nationalism.

Toelatingseisen
Dit masterprogramma is toegankelijk
voor studenten met:
• een universitair bachelordiploma dat
toegang geeft tot onderwijs op
masterniveau op het terrein van de
maatschappijwetenschappen of de
geesteswetenschappen, mits een
(relevante) minor wijsbegeerte met een
omvang van 30 EC en een module
wetenschapsfilosofie hiervan deel
hebben uitgemaakt. Studenten met een
bachelordiploma in de sociale of
geesteswetenschappen kunnen een
schakelprogramma volgen dat toegang
geeft tot Wijsbegeerte van een bepaald
wetenschapsgebied.
• een universtitair bachelordiploma in
Filosofie, mits je ook voldoet aan de
ingangseisen voor onderwijs op
masterniveau op het terrein van de
maatschappijwetenschappen of de
geesteswetenschappen.
Zie: 'Toelating en inschrijving' op:
uva.nl/ma-wijsbegeertewetenschapsgebied

Kerngegevens
Diploma
Een master in
Filosofie en een
master in het
niet-filosofische
vakgebied
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