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Bachelor Slavische talen en culturen
Slavistiek omvat de taal en cultuur van het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch en Tsjechisch. De
studie is breed van opzet en gaat over de grenzen van de verschillende taalgebieden heen. Je
bestudeert de taal- en letterkunde, in historisch, cultureel en sociaal perspectief. Je leert hun
onderlinge samenhang kennen en hun plaats in Europees en mondiaal verband. Dankzij het brede
aanbod aan methoden en theorieën heb je de mogelijkheid de taal, de taalgeschiedenis, de
literatuur en de (media)cultuur van de vier prominente Slavische taalgebieden te onderzoeken.

In de bachelor Slavische talen en culturen kies je een van de vier hoofdtalen: Russisch, Pools,
Servisch/Kroatisch of Tsjechisch. Maar je doet veel meer. Je bestudeert ook de verschillende
Slavische gebieden en hun taalkundige, culturele en literaire geschiedenis. Zo kom je er
bijvoorbeeld achter dat het geschreven Tsjechisch al sinds de dertiende eeuw bestaat, dat de
Poolse en Kroatische cultuur hun hoogtepunt bereikten in de renaissance, maar ook dat
Poetins taalgebruik ons veel leert over zijn expansieve politieke beleid.
Onder begeleiding van onze docenten - ieder met een eigen onderzoeksexpertise - kun je je
ontwikkelen tot een veelzijdig expert: van een professioneel lezer en vertaler van
Szymborska's poëtica, tot kenner van Russische modetrends of politieke framing in de
media. Heb je daarentegen meer belangstelling voor taalkunde, dan kun je ook een specialist
worden op het gebied van tweetaligheid of het gebruik van werkwoorden in Oost-Europese
talen.
Bij de studie hoort een verblijf in een spannende Slavische stad. Studenten Russisch gaan
twee maanden naar Sint-Petersburg. Voor de andere talen organiseert de opleiding studieverblijven in onder meer Praag en Krakow.
Jouw studie?
Is Slavische talen en culturen iets voor jou? Wel als je een vwo-diploma hebt (ongeacht je
profiel) en een brede culturele belangstelling. Je vindt het leuk om op wetenschappelijk
niveau taal, literatuur en cultuurgeschiedenis te studeren. Als je bovendien erg geïnteresseerd
bent in één of meerdere Slavische talen, dan zit je bij deze opleiding helemaal goed.
In het eerste jaar leg je de (theoretische) basis voor je verdere studie. Daarom zul je in het
eerste jaar veel lezen. Een redelijke beheersing van het Engels is in je voordeel omdat een
groot deel van de vakliteratuur in het Engels geschreven is. Ook moet je zelfstandig kunnen
werken en initiatiefrijk en nieuwsgierig zijn.
Waarom Slavische talen en culturen aan de UvA?
• De bachelor Slavische talen en culturen aan de UvA is uniek in Nederland. In tegenstelling
tot andere universiteiten kun je hier behalve Russisch ook Pools, Servisch/Kroatisch
of Tsjechisch als hoofdtaal kiezen. Naast je hoofdtaal kun je een tweede Slavische taal kiezen.
• In het bachelorprogramma Slavische talen en culturen leer je de door jou gekozen hoofdtaal
goed beheersen en de cultuur, literatuur en de historische ontwikkelingen in het land van je
hoofdtaal grondig kennen.
• De opleiding biedt een uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt. Je leert een of
meerdere Slavische talen vloeiend spreken en verwerft specialistische kennis van de culturele
en talige finesses van transculturele communicatie. Na afronding van de opleiding bezit je
vaardigheden die je op de arbeidsmarkt breed kunt inzetten, bijvoorbeeld in de wereld van de
handel, de overheid of de media.
• De opleiding Slavische talen en culturen kenmerkt zich door kleinschaligheid en een
informele sfeer. Je kunt rekenen op persoonlijke begeleiding en advies.
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• De opleiding werkt nauw samen met instellingen als het Nederlands Instituut Sint
Petersburg en de universiteiten van Sint Petersburg, Warschau en Praag. Tevens heeft ze
nauwe banden met ambassades, culturele instellingen en toonaangevende journalisten en
creatieve professionals.
• Amsterdam heeft een uniek museum, de Hermitage aan de Amstel, waar je kunt
kennismaken met schatten uit de immense voorraadkamer van de Hermitage in
Sint-Petersburg.
• In Amsterdam bevindt zich het wereldberoemde Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG). Hier heb je directe toegang tot de uitgebreide archieven van de
socialistische beweging, van de Russische socialistisch-revolutionaire partij en van
socialistische voormannen als Leon Trotski.
• De Universiteitsbibliotheek heeft een grote internationaal gerenommeerde collectie
Slavische literatuur.
• Na je bachelor kun je aan de UvA blijven en je verder specialiseren met een
masterprogramma op het gebied van bijvoorbeeld de taalkunde van het Slavisch, de
Slavischtalige literatuur, de master Eastern European Studies of het masterprogramma
Vertalen.
Over de UvA
De Universiteit van Amsterdam biedt studenten een inspirerende academische leeromgeving
én een leven in een wereldstad vol cultuur en sociale activiteiten. De UvA kenmerkt zich
door toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden en een
tolerante, open en internationale academische traditie, die teruggaat tot 1632. De UvA heeft
een divers aanbod van zo’n 65 bacheloropleidingen en ruim 220 masterprogramma’s.
Studenten hebben er uitstekende mogelijkheden zich academisch te scholen van bachelor tot
master, en eventueel een promotietraject en verder. De UvA is nauw verbonden met de stad
Amsterdam, heeft oog voor de vraagstukken en problemen die zich hier manifesteren en wil
bijdragen aan de oplossing ervan. Als het financiële en culturele hart van Nederland huisvest
Amsterdam talrijke (internationale) bedrijven en instellingen. Dit is interessant voor het
vinden van een stageplaats en een baan. De UvA onderhoudt goede relaties en
samenwerkingsverbanden met andere universiteiten en hogescholen in binnen- en
buitenland.

Faculteit der Geesteswetenschappen Slavische talen en culturen

5

De opleiding in detail
De bachelor Slavische talen en culturen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters
van elk twintig weken en omvat 60 studiepunten (EC). Het eerste semester loopt van begin
september tot eind januari; het tweede semester loopt van begin februari tot eind juni. De bachelor
is zo ingericht dat je in principe 42 uur per week met je studie bezig bent. In je eerste jaar volg je
wekelijks twaalf tot vijftien uur college, in het tweede en derde jaar gemiddeld acht tot tien uur.

Onderwijs- en toetsvormen
Tijdens een semester volg je verschillende vakken van 6, 12 of 18 EC. Je krijgt hoorcolleges
en werkcolleges. Bij hoorcolleges licht de docent een onderwerp nader toe dat in de vorm van
syllabi en/of artikelen wordt aangeboden. Tijdens werkcolleges neem je onder leiding van
een docent samen met een kleine groep medestudenten thuis voorbereide stof door. In de
mediatheek werk je zelfstandig aan je uitspraak en grammatica. Bij veel vakken wordt
gebruikgemaakt van de digitale leeromgeving Blackboard, waar je informatie vindt over de
colleges en de lesstof.
Verspreid over de onderwijsperiode van een vak krijg je verschillende toetsen. De toetsen
kunnen bijvoorbeeld een schriftelijk of mondeling tentamen, een presentatie, een werkstuk of
het schrijven van een blogpost zijn. De resultaten van de toetsen samen vormen het eindcijfer
van een vak.
Het eerste jaar
In het eerste studiejaar (de propedeuse) oriënteer je je op het vakgebied. Je besteedt veel tijd
aan de taalverwerving van je hoofdtaal: het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch of Tsjechisch.
In de mediatheek oefen je bijvoorbeeld zelfstandig met geluids- en beeldmateriaal.
De vakken Inleiding taalwetenschap, Geschiedenis en cultuur, en Inleiding
literatuurwetenschap maken je bekend met algemene taalkundige, literaire en
cultuurhistorische benaderingen. Daarnaast volg je het vak Slavische taalkunde, en krijg je
onderwijs in de letterkunde en cultuur van je hoofdtaal. Je bekwaamt je in wetenschappelijk
schrijven en onderzoeksvaardigheden: argumenteren, onderzoeken en resultaten presenteren.
Als je alle onderdelen hebt afgerond, ontvang je het propedeusediploma.
Het tweede en derde jaar
In het tweede en derde studiejaar ga je verder met vakken op het gebied van de
taalverwerving, letterkunde en taalkunde. Bij taalverwerving ligt het accent op de actieve
taalbeheersing: spreken en schrijven. Bij de andere vakken komen zowel de historische als de
moderne taal- en letterkunde aan bod. Dit helpt je de culturele en literaire tradities van het
land waarvan je de taal studeert in een bredere context te plaatsen. Daarnaast volg je een
aantal keuzevakken en het vak Wetenschapsfilosofie. Je sluit de bachelor af met een
afstudeertraject van 18 EC.
Als je alle bachelorvakken met succes hebt afgerond, ontvang je het bachelordiploma en de
titel Bachelor of Arts (BA).
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Profileringsruimte en minor
Je kunt je studie gedeeltelijk naar eigen inzicht invullen. In het tweede en derde jaar heb je
een keuzeruimte van 54 EC, waarvan 12 EC bestemd zijn voor een opleidingsgebonden
keuzevak. De overige 42 EC (de profileringsruimte) kun je benutten voor een minor en/of
keuzevakken.
Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 EC dat je de gelegenheid
geeft een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen of je te verdiepen in een bepaald
onderwerp. Met sommige minors kun je je kwalificeren voor een masteropleiding.
Afhankelijk van je interesse raden wij je aan een minor in te vullen met vier vakken
taalverwerving (plus eventueel geschiedenis) van een andere Slavische taal. Heb je Pools,
Tsjechisch of Servisch/Kroatisch als hoofdtaal, dan bestaat je minor bij voorkeur uit vier
vakken Russische taalverwerving (plus eventueel geschiedenis) op propedeuseniveau. Met
deze keus ontwikkel je je tot een volwaardig transnationaal expert van de Slavische regio.
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Profileringsruimte in de bachelor

Minor Educatie
De arbeidsmarkt vraagt om academisch geschoolde docenten. Daarom kan het verstandig
zijn om tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30
EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare
school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads
lesbevoegdheid hebt behaald.
Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master in je
vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 EC. Als je geen minor Educatie hebt
gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC. Met een eerstegraads lesbevoegdheid
mag je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs en het mbo. Kijk voor meer
informatie op de website van de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO).
www.ilo.uva.nl

Stage lopen
Een stage, een verblijf in het buitenland en alle ervaring die je opdoet in relevante (bij)banen,
bestuursfuncties of vrijwilligerswerk, kunnen een verrijking zijn van je studietijd én je cv.
Tijdens een stage doe je werkervaring op en krijg je een indruk van welk soort werk bij jou
past. Daarom is het raadzaam om in de profileringsruimte van je bachelor stage te lopen. De
faculteit heeft een stagebureau en de docenten van de opleiding hebben veel contacten in het
veld.
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Stages - FGw

Studieverblijf in het buitenland
Om je de taal en cultuur eigen te maken, is het verstandig om een deel van je studie in het
land van je hoofdtaal te volgen. De Universiteit van Amsterdam neemt deel aan diverse
uitwisselingsprogramma’s die dit mogelijk maken. Daarnaast heeft de opleiding Slavische
talen en culturen zelf samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten in Rusland, Polen,
Tsjechië en Kroatië. Zo kunnen studenten Russisch in het tweede studiejaar kiezen voor een
studieverblijf van twee maanden aan de Universiteit van Sint-Petersburg. Ook in de andere
landen kun je een periode studeren en/of werken aan je scriptie. Bovendien kun je in de
meeste landen een zomercursus volgen. Zo’n cursus duurt drie tot vier weken en biedt een
goede gelegenheid het land, zijn cultuur en inwoners beter te leren kennen.
www.buitenland.uva.nl
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Honoursprogramma
Een honoursprogramma is een extra verzwaring van je opleiding met 30 EC, bedoeld voor
bachelorstudenten die meer willen dan het reguliere studieprogramma. Door het volgen van
een honoursprogramma raken zij vertrouwd met aspecten van wetenschappelijk onderzoek
en kunnen zij zich voorbereiden op doorstroming naar een onderzoeksmaster.
De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt twee honoursprogramma’s aan: een facultair
honoursprogramma en een interdisciplinair honoursprogramma. Het laatste wordt
georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS).
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Honoursprogramma

Locatie en faciliteiten
De opleiding Slavische talen en culturen is gehuisvest in het centrum van Amsterdam. De
colleges worden op verschillende andere locaties in het centrum gegeven, allemaal op
loopafstand van elkaar. Als student Slavische talen en culturen heb je toegang tot alle
faciliteiten van de universiteit, zoals studieruimtes, bibliotheken en computercentra. De UvA
heeft twee universitaire restaurants (mensae) in de binnenstad, waar je op vertoon van je
collegekaart voor weinig geld kunt eten.
Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct
toegang tot je studentenmail, Blackboard (met studie-informatie en collegemateriaal) en
het Studentinformatiesysteem (SIS). In SIS worden je cijfers geregistreerd en kun je je onder
meer aanmelden voor vakken en tentamens.
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Studiebegeleiding
Het Bindend studieadvies: BSA
Alle propedeusestudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgen gedurende het
eerste jaar meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen
ondernemen. Eind juli ontvangen zij het definitieve Bindend studieadvies, het BSA.
Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre je aan het einde van het eerste jaar
daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om je bachelor succesvol af te ronden. Heb
je aan het einde van het eerste studiejaar 48 EC of meer behaald, dan krijg je een positief BSA
en mag je je bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten. Heb je
minder dan 48 EC behaald, dan krijg je een negatief BSA. In dat geval mag je je in het
daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor de bachelor waarvoor je het negatief BSA
gekregen hebt.
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Bindend studieadvies (BSA)

Tutoraat
Om de overstap naar de universiteit te vergemakkelijken krijgt iedere student tijdens de
propedeuse een docent als tutor toegewezen. Het tutoraat is gekoppeld aan een vak in het
eerste semester en loopt hierna door tot het einde van de bachelor. De tutor is het eerste
aanspreekpunt voor de vakinhoudelijke aspecten van je studie. Een tutor onderscheidt zich
van de studieadviseur door zijn rol als docent en zijn kennis van de vakinhoud van de studie.
De voornaamste taak van de tutor is het bespreken van je studievoortgang en -keuzes en de
feedback hierop.
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Tutoraat

Studieadviseur
Met algemene vragen over bijvoorbeeld toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden
binnen de studie ga je naar de studieadviseur. De studieadviseur is ook je eerste
aanspreekpunt in geval van bijvoorbeeld studievertraging of problemen van persoonlijke
aard.
Een afspraak met de studieadviseur kun je maken via de Onderwijsadministratie in het P.C.
Hoofthuis, e-mail: info-pch-fgw@uva.nl.
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Studieadviseur
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Opbouw bachelor
Eerste jaar (propedeuse)
Geschiedenis en cultuur van Polen/Tsjechië, Rusland, Balkan
Taalvaardigheid van de hoofdtaal 1 t/m 4
Inleiding letterkunde van de hoofdtaal
& Inleiding Literatuurwetenschap
Hoogtepunten van de Slavische literatuur: drama en theater
Inleiding Slavische taalkunde: grootste taalfamilie van Europa
& Inleiding Taalwetenschap

Studiepunten
6
24

Tweede jaar
Wetenschapsfilosofie Slavisch
Taalvaardigheid en taalkunde van de hoofdtaal 5 en 6
Opleidingsgebonden keuzevakken
Slavische taalkunde: ruimte en beweging in de Slavische talen
Literatuur van de hoofdtaal

Studiepunten
12
24
12
6
6

Derde jaar
Profileringsruimte (buitenlandverblijf/stage/minors)
Taalvaardigheid en taalkunde van de hoofdtaal 7
Letterkunde van de hoofdtaal
Seminar Taal en literatuur van de hoofdtaal
Bachelorscriptie Slavische talen en culturen

Studiepunten
30
6
6
6
12

12
6
12

UvA Studiegids
Het studieschema van de bachelor Slavische talen en culturen vind je in de digitale UvA
studiegids. Hier vind je ook een gedetailleerde beschrijving van de vakinhoud.
www.studiegids.uva.nl > Slavische talen en culturen > Studieschema
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Na je bachelor
Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een
master. De UvA heeft meer dan 220 masterprogramma’s, die één, anderhalf of twee jaar duren en
veelal Engelstalig zijn. De eenjarige taal- en literatuurmasters worden grotendeels in de doeltaal
(een van de Slavische talen) gegeven.
Voor veel masterprogramma's gelden instroomeisen en/of een selectieprocedure. Vaak moet je al
tijdens je bachelor bepaalde vakken of een specifieke minor hebben gevolgd. Daarom is het
verstandig om tijdig in je planning rekening te houden met de toelatingseisen van het
masterprogramma dat je interesseert.

Eenjarige masters
Met het bachelordiploma Slavische talen en culturen heb je toegang tot de eenjarige (60 EC)
masterprogramma's:
• Linguistics of European Languages, specialisatie taalkunde van de Slavische talen;
• Literature and Culture, specialisatie literatuur van de Slavische landen Rusland, Polen,
Tsjechië en Servië/Kroatië, of vergelijkende literatuurwetenschap (Comparative Literature);
• Vertalen, mits je tijdens de bachelor het keuzevak 'Theorie en praktijk van het vertalen'
succesvol afgerond hebt.
Duale masters
Je kunt ook kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma
op academisch niveau van anderhalf jaar (90 EC), inclusief leerwerkperiode. Vanwege het
beperkte aantal leerwerkplaatsen geldt voor alle duale masters een selectieprocedure. Met een
bachelordiploma Slavische talen en culturen heb je toegang tot de duale masters:
• Redacteur/editor
• Journalistiek en media (specialisaties Journalistiek, en Research en redactie voor
audiovisuele media)
Onderzoeksmasters
Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een
tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een
selectieprocedure, waarbij met name gekeken wordt naar de invulling van je bachelor, de
behaalde studieresultaten en je scriptie. Met een bachelordiploma Slavische talen en culturen
mag je je aanmelden voor de onderzoeksmasters:
• Linguistics
• Literary Studies
• Cultural Analysis
Overige masterprogramma’s
Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, kun je toegang
krijgen tot andere masterprogramma’s waarvoor aanvullende instroomeisen gelden.
Heb je na je bachelor Slavische talen en culturen ook een master in de taalkunde van het
Slavisch of Slavische letterkunde voltooid, dan kun je daarna instromen in het eenjarige
masterprogramma:
• Lerarenopleiding Russisch.
Kijk op de Mastersite voor informatie over alle UvA-masters:
www.uva.nl/masteropleidingen
www.ilo.uva.nl
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Onderzoek en promoveren
Na een (onderzoeks)master kun je kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de
universiteit en promoveren. Je doet dan drie tot vier jaar onderzoek en schrijft een
proefschrift. In veel gevallen wordt het promotieonderzoek gecombineerd met
onderwijstaken. Naar een promotieplaats moet je solliciteren; het aantal onderzoeksplaatsen
voor Slavisch is beperkt.
De docenten van de opleiding Slavische talen en culturen doen taal- en letterkundig en
cultuurhistorisch onderzoek. Bij het taalkundig onderzoek ligt het accent op semantiek en
syntaxis. Zo is er inmiddels een groot Russisch-Nederlands woordenboek uitgegeven, en een
omvangrijk computercorpus van Russische teksten. De docenten doen ook onderzoek naar
oudere taalstadia, onder meer aan de hand van Oud-Slavische teksten. De medewerkers
Servisch/Kroatisch werken aan een dialectologisch onderzoek.
Het letterkundig en cultuurhistorisch onderzoek valt uiteen in een even breed spectrum.
Onze docenten specialiseren zich onder meer in de Russische romantiek,
dissidentenliteratuur, post-Sovjetcultuur en nieuwe mediagebruik in de regio. Ook de
vooroorlogse avantgarde, theaterculturen, gender, exil-literatuur en culturele herinnering
vormen onderzoeksgebieden.
De arbeidsmarkt
Een universitaire talenstudie leidt niet op tot één bepaald beroep. Je bent na je studie niet
alleen inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook in functies die een kritische,
zelfstandige en leergierige geest vereisen.
Wij spreken regelmatig enthousiaste alumni: afgestudeerden van de opleiding Slavische talen
en culturen zijn breed inzetbaar en komen in uiteenlopende beroepssectoren terecht. Ze
worden docent, onderzoeker, journalist, tolk/vertaler, beleidsmedewerker of voorlichter.
Sommige slavisten zijn succesvol geworden als documentairemaker en schrijver. Anderen
gingen aan de slag bij de overheid (Europese Unie, ministeries en ambassades in het land van
hun studie), in de media, het toerisme of het bedrijfsleven. Gespecialiseerde boekhandels en
uitgeverijen, bibliotheken, archieven en musea bieden eveneens kans op een baan.
In de brochure Taal en toekomst lees je meer over de arbeidsmarktperspectieven na een
talenstudie.
www.student.uva.nl/sla > Slavische talen en culturen > A-Z > Taal en arbeidsmarkt

Interviews met alumni van de opleiding vind je ook op:
www.uva.nl/bacheloropleidingen > Slavische talen en culturen > Toekomstperspectief >
Alumni vertellen
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Studentenleven
Tijdens je studie aan de Universiteit van Amsterdam heb je ruimte om te genieten van alle culturele,
sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Je kunt lid worden van een
studentenvereniging (niet te verwarren met de studievereniging van je opleiding) of actief worden
in een van de organen die de belangen van studenten behartigen.

Inspraak
Studenten hebben op diverse niveaus inspraak in het onderwijs(beleid) van hun opleiding. Zo
bespreken studenten en docenten in de Opleidingscommissie (OC) van hun opleiding allerlei
zaken die van belang zijn voor goed onderwijs. De OC adviseert ook bestuursorganen.
Jaarlijks worden studenten in de commissie gekozen. Je kunt je hiervoor verkiesbaar stellen
en zo je stem laten horen en nuttige ervaring opdoen als belangenbehartiger. Ook kun je
zitting nemen in de Facultaire Studentenraad (FSR) of de Centrale Studentenraad (CSR).
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Opleidingscommissie
www.student.uva.nl/sla > A-Z > Facultaire Studentenraad
www.uva.nl > Over de UvA > Medezeggenschap > Centrale Studentenraad

Studievereniging
Wij raden je aan direct aan het begin van het eerste jaar lid te worden van de studievereniging
van je opleiding. Dit heeft een belangrijk sociaal en inhoudelijk aspect: je leert je
medestudenten snel kennen en de activiteiten die de studievereniging organiseert hebben in
veel gevallen betrekking op (een aspect van) je vakgebied. Vaak zijn er ook praktische
voordelen aan het lidmaatschap verbonden, zoals korting op de aanschaf van studieboeken.
De opleiding Slavische talen en culturen en Oost-Europese studies delen een levendige
studievereniging: Radost. Radost organiseert onder andere een wekelijkse borrel, een
maandelijkse thema-avond en jaarlijks een reis naar een bestemming in Oost-Europa.
www.radost.nl

Sport
Het Universitair Sport Centrum (USC) heeft uitgebreide sport- en fitnessfaciliteiten tegen
gereduceerd tarief. Je kunt kiezen uit tientallen professioneel begeleide sporten: van
kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken.
www.usc.uva.nl

CREA
CREA is de culturele organisatie van de UvA en de HvA. CREA heeft een aanbod zo’n 450
verschillende cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst, film, fotografie,
radio en digitale media, dans, theater, muziek, literatuur en debat. Het aanbod is zo divers dat
je altijd wel iets vindt dat je interesseert.
www.crea.uva.nl

Folia Magazine
Het weekblad van de UvA de HvA heet Folia Magazine. Hierin staat het laatste nieuws uit
de universiteit en hogeschool over onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Folia
Magazine is gratis verkrijgbaar in de universiteitsgebouwen. Op FoliaWeb kun je onder meer
de nieuwsvideo’s bekijken van FoliaTV.
www.foliaweb.nl
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Meer weten?
Informatie op het UvA-web
Aankomende studenten
Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over de
UvA-bacheloropleidingen, kijk dan op de UvA-website voor aankomende studenten. Hier
kun je precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn.
www.uva.nl/bacheloropleidingen

Huidige studenten
Kijk ook eens op de website voor de huidige studenten van de bachelor Slavische talen en
culturen. Hier vind je actuele mededelingen en nieuwsberichten, maar bijvoorbeeld ook de
Onderwijs A-Z, waarin de belangrijkste onderwijszaken in alfabetische volgorde uitgelegd
worden.
www.student.uva.nl/sla

Onderwijsadministratie
Voor specifieke informatie over de opleiding Slavische talen en culturen kun je terecht bij de
Onderwijsadministratie in het P.C. Hoofthuis:
• Spuistraat 134, kamer 0.12
• 1012 VB Amsterdam
• T 020 - 525 4484
• E info-pch-fgw@uva.nl
• Balie geopend: maandag t/m vrijdag van 11.00 - 15.00 uur
Student Service Desk
De Student Service Desk is het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen over studeren aan
de UvA. Hier kun je terecht met vragen over het kiezen van een studie, inschrijven,
studiefinanciering, wonen, studeren in het buitenland en nog veel meer. Je vindt de Student
Service Desk op twee locaties:
Locatie Binnenstad BG 3
• Binnengasthuisstraat 9
• 1012 ZA Amsterdam
• T 020 - 525 8080, maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur
• Balie geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur
Locatie Roeterseilandcampus REC C1.01
• Nieuwe Achtergracht 166
• 1051 LD Amsterdam
• T 020 - 525 8080, maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur
• Balie geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur
Hulp bij studiekeuze
Als je nog helemaal niet weet welke studie je wilt gaan doen, dan heeft de UvA diverse
mogelijkheden om je te helpen bij het maken van de juiste keuze.
www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie
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Studie kiezen
UvA Webklassen
Stel, je hebt je al breed georiënteerd op alle mogelijke opleidingen en je hebt nu een voorkeur
voor enkele studies. Je wilt weten wat ze precies inhouden, wat de onderlinge verschillen
zijn, en welke opleiding nu echt bij jou past. Om deze vraag te beantwoorden hebben
sommige bacheloropleidingen een webklas gemaakt: een online cursus waarin je kennismaakt
met de studie van jouw interesse. De verschillende facetten van de opleiding komen aan bod
en je krijgt een indruk van wat studeren inhoudt. Er is een webklas Slavische talen en
culturen.
www.webklassen.nl

UvA Bachelordagen
Tweemaal per jaar heeft de UvA een open dag, de UvA Bachelordag. Dit is een uitstekende
gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden.
Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting in een tot vier rondes (afhankelijk
van de opleiding) van elk een uur. Daarnaast is er een algemene informatiemarkt op één plek
in het centrum, waar je informatie vindt over alle UvA-bachelors en allerlei andere zaken die
met studeren te maken hebben. Iedere UvA-bachelor heeft er een eigen standje, bemand door
studenten van de opleiding aan wie je van alles kunt vragen. De eerstvolgende UvA
Bachelordagen worden gehouden op:
• zaterdag 29 november 2014
• zaterdag 7 maart 2015
www.uva.nl/open-dagen

UvA Proefstuderen
Proefstuderen vindt tweemaal per jaar plaats en is bedoeld voor scholieren uit 5 en 6 vwo die
zich al georiënteerd hebben op een vervolgopleiding, bijvoorbeeld doordat zij op een UvA
Bachelordag naar een voorlichtingsronde zijn geweest. Met UvA Proefstuderen kun je je
verder verdiepen in een studie. In een dagdeel volg je een hoorcollege, een werkgroep, een
practicum of een combinatie hiervan. Hiermee krijg je een realistisch beeld van een studie en
studeren aan een universiteit. Proefstuderen is dé manier om kennis te maken met een
wetenschappelijke opleiding.
• 19 t/m 23 januari 2015
• 23 t/m 27 maart 2015
www.uva.nl/proefstuderen

UvA Meelopen
De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt scholieren de mogelijkheid een dagdeel mee te
lopen met een student van de opleiding waar je belangstelling naar uitgaat. Nadat je je hebt
aangemeld, neemt een student contact met je op om een afspraak te maken. Samen ga je naar
een of meerdere colleges. Dit blijkt in de praktijk een goede toets om te zien of de studie echt
iets voor jou is. Je kunt meelopen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Je zit in 5 of 6 vwo, of je hebt je vwo-diploma al gehaald.
• Je hebt je ingelezen in de opleiding waar je wilt meelopen, met name de tekst op
www.uva.nl/bacheloropleidingen.
• Je hebt al een UvA-bachelordag bezocht of meegedaan aan een andere
UvA-voorlichtingsactiviteit.
Meelopen kun je in de collegeperiodes, van half september tot half mei. Aanmelden gaat via:
www.uva.nl/onderwijs/bachelor/open-dagen/uva-meelopen
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Toelating en inschrijving
Check eerst de toelatingseisen van je opleiding. Je vindt deze op de UvA-website voor
aankomende studenten:
www.uva.nl/bacheloropleidingen > Slavische talen en culturen > Toelating en inschrijving >
Toelatingseisen

Deadline aanmelden: 1 mei 2015
Als je zeker weet dat je toelaatbaar bent, kun je de inschrijfprocedure starten. Voor een
bacheloropleiding aan de UvA moet je je vóór 1 mei via Studielink hebben aangemeld.
Studielink zorgt ervoor dat jouw gegevens bij de UvA en de opleiding van je keuze
terechtkomen. Na je aanmelding via Studielink ontvang je verdere informatie en persoonlijke
inloggegevens voor de digitale omgeving van de UvA. Hiermee kun je je inschrijving
voltooien.
Let op: voor de inschrijving via Studielink heb je een DigiD nodig. Vraag je DigiD tijdig aan
en activeer hem ruim voor de deadline van 1 mei.
www.uva.nl/bacheloropleidingen > Slavische talen en culturen > Toelating en inschrijving
www.studielink.nl
www.digid.nl

Verplichte UvA Matching: 1-11 juni 2015
Na je inschrijving via Studielink word je uitgenodigd voor de UvA Matching. Deze vindt van
1-11 juni 2015 plaats en is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Tijdens de matching
neem je een of twee dagen deel aan het onderwijs van de bachelor waarvoor je je hebt
aangemeld. Zo check je of de studie echt bij je past en of je hiervoor voldoende motivatie en
studievaardigheden bezit. Je krijgt vervolgens een persoonlijk advies over je inschrijving voor
deze bachelor. Kijk voor meer informatie en de exacte data van jouw matching op:
www.uva.nl/uvamatching

Collegegeld en studiefinanciering
Als je gaat studeren betaal je ieder jaar collegegeld. De hoogte van het collegegeld is
afhankelijk van hoe je als student staat ingeschreven. Met de collegegeldwizard kun je zelf
zien welk collegegeldtarief jij verplicht bent te betalen. Uitgebreide informatie over
verschillende soorten studiefinanciering vind je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
www.uva.nl/collegegeld
www.duo.nl

UvA Kameractie
Een kamer vinden in Amsterdam is nog steeds niet makkelijk. De UvA werkt samen met de
Vrije Universiteit, de gemeente Amsterdam en woningbouwverenigingen om het aanbod van
betaalbare studentenwoningen in lijn te brengen met de vraag ernaar. Veel studenten vinden
via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt en lees advertenties
op prikborden.
Voor eerstejaarsstudenten die minstens een uur reizen van Amsterdam wonen, net van de
middelbare school komen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een
voorrangsregeling. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over
deelname.
www.uva.nl/onderwijs/bachelor/praktische-zaken/huisvesting
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