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5 redenen om voor  
de UvA te kiezen  

Groot aanbod 
opleidingen  

Kies uit ruim 70 bachelors en  
bijna 300 master programma’s.

1.

Internationaal
Zowel tijdens je bachelor als je 

master studeer je in een internationale 
omgeving en stimuleert de UvA studenten 
om deel te nemen aan internationale 
uitwisselingsprogramma’s.  

3.

Onderzoeksuniversiteit 
Aan de UvA vindt toonaangevend en baan- 

brekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden plaats.  
De UvA scoort daarmee hoog op internationale ranglijsten. 

5.

Toekomstperspectieven 
Amsterdam huisvest talrijke (internationale) 

bedrijven en instellingen: interessant voor het vinden 
van een stageplek en een baan. 

4.

Ondersteuning 
De UvA biedt verschillende soorten ondersteuning.  

Bij studieadviseurs en studentendecanen kun je terecht 
met jouw vragen. Ook zijn er speciale voorzieningen of 
begeleiding voor diegenen die dit op grond van hun 
beperking nodig hebben. 

2.

C&M E&M N&G N&TInteressegebieden en bachelors

Bacheloropleidingen UvA    

Exact en Informatica     
Informatica          wisb                         wisb                         wisb 
Kunstmatige intelligentie      wisa of wisb                               
Natuur- en Sterrenkunde       wisb + nat             wisb + nat               wisb + nat 
Scheikunde   wisb + nat + sk      wisb + nat + sk           wisb + nat 
Wiskunde          wisb                         wisb                         wisb  
Interdisciplinair (brede bachelors)    
Bèta-gamma   wisb + nat + sk      wisb + nat + sk           wisb + nat 
Informatiekunde      wisa of wisb                                                                          

Liberal Arts en Sciences 
Amsterdam University College
   • Major Sciences           wisb                        wisb                        wisb 
   • Major Social Sciences     wisa of wisb            wisa of wisb           wisa of wisb 
   • Major Humanities                                                                                                 
Politics, Psychology,                                    wisa of wisb                                                                                    
Law and Economics             (PPLE)   
Economie en Bedrijfskunde     
Actuarial Science           wisb                        wisb                        wisb   
Actuariële wetenschappen           wisb                        wisb                        wisb   
Business Administration 1    wisa of wisb                                 
Econometrics           wisb                        wisb                        wisb  
Econometrie            wisb                        wisb                        wisb  
Economics and Business Economics    wisa of wisb                                                                          
Fiscale economie    wisa of wisb                               
Mens en Maatschappij     
Algemene sociale wetenschappen                                             
Culturele antropologie en                                                                  
ontwikkelingssociologie
Political Science                                             
Politicologie                                             
Psychologie                                             
Psychology                                              
Sociale geografie en Planologie                                             
Sociologie                                             
Sociology                                                                                             
Onderwijs en Opvoeding     
Onderwijswetenschappen                                             
Pedagogische wetenschappen                                             
Universitaire Pabo van Amsterdam                                             
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Bacheloropleidingen UvA    
 

Recht     
Fiscaal recht                                               
Rechtsgeleerdheid                                               
Kunst en Cultuur      
Archeologie en prehistorie                                                                    
Cultuurwetenschappen                                                                    
Filosofie                                                                    
Geschiedenis                                                                    
Kunstgeschiedenis                                                                    
Literary and Cultural Analysis                                                                                             
(Literary Studies)   
Muziekwetenschap                                                                    
Oudheidwetenschappen                                                                    
Religiewetenschappen                                                                    
Theaterwetenschap                                                                    
Taal en Regio     
Arabische taal en cultuur                                                                    
Duitslandstudies                                                                    
English Language and Culture                                                                    
European Studies                                                                    
Europese studies                                                                    
Franse taal en cultuur                                                                    
Griekse en Latijnse taal en cultuur            gr en / of lt             gr en / of lt              gr en / of lt           gr en / of lt  
Hebreeuwse taal en cultuur                                                                    
Italië studies                                                                    
Linguistics                                                                    
Midden-Oostenstudies                                                                    
Nederlandse taal en cultuur                                                                    
Nieuwgriekse taal en cultuur                                                                    
Russische en Slavische studies                                                                    
Scandinavië studies                                                                    
Sign Language Linguistics                                                                    
Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies                                                                    
Communicatie en Media     
Cognition, Language en                                                                     
Communicatie (Nederlandse taal 
en cultuur / Taalwetenschap) 
Communicatiewetenschap                                                                    
Communication Science                                                                    
Media and Culture                                                                     
Media and Information                                                                    
Media en cultuur                                                                    
Taal en communicatie                                                                                                          
(Nederlandse taal en cultuur)    
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Aarde en Milieu     
Biologie      -  -                            nat       bio
Future Planet Studies wisa of wisb + twee   minimaal een van                                             
                                                                    van de vakken; ak,      de vakken; ak, 
                                                       bio, eco, nat of sk       bio, nat of sk
Gezondheid      
Biomedische wetenschappen                               -  -                            nat        bio
Geneeskunde       -  -                            nat        bio 
Medische informatiekunde                    wisa of wisb + nat              nat                         nat          
Psychobiologie       -  -                            nat        bio 
Tandheelkunde      -  -                            nat        bio 
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