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Heel veel studies, heel veel vragen.

Laat je inspireren door UvA-studenten en ontdek jouw interesses en
de studies die daarbij passen. Zit jij in 4 of 5 vwo en weet je nog niet
helemaal wat je wilt? Dan is de Studiekeuze Kick-off een goede start
van je keuzeproces. Bezoek de rondes rondom een thema en ontdek
zo waar studies over gaan en waarin ze verschillen.

Programma Studiekeuze Kick-off 19/01/2018
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1. Ewa? Fawaka? Wat kunnen we leren van straattaal?

A1.03

A1.03

2. Waarom is Amsterdam zo onweerstaanbaar?

C1.04

C0.01

C0.02

C0.02

C0.01

C1.04

3. Moet er een muur om Europa worden gebouwd?
4. Wat gebeurt er als het gas in Groningen op is?

A2.11
A1.03

A2.11

Crea
Muziekzaal

5. Waarom is succesvol zaken doen over grenzen zo lastig?
6. Gaan robots de wereld overnemen?

C1.03

C1.03

7. Hoe kan televisie of kunst de werkelijkheid beïnvloeden?
8. Komt Nederland onder water te staan
als de aarde verder opwarmt?

A2.11

9. Is de toekomst voorspelbaar?

C1.04

A2.07
C1.04

10. Maken technologische ontwikkelingen
ons ziek of juist beter?

Crea
Muziekzaal

11. Welke invloed gaan zelfrijdende auto's
hebben op de maatschappij?

Crea
Muziekzaal
A2.09

12. Wat weet Google allemaal van mij?

C1.03

C1.03

13. Hoe beïnvloeden social media jouw leven?

C1.04

C1.04

14. Hoe kun je jezelf zijn als de maatschappij
in hokjes denkt?

A1.02
C0.01
A2.09

A1.02

19. Hoe kies ik een studie?

A2.07

C1.03

A2.09

17. Welke invloed zal de Brexit op ons hebben?
18. Waarom eten we nog steeds zo veel junkfood?

Crea
Muziekzaal

C0.01

15. Wat doet macht met een mens?
16. Hoe geven we kinderen van vluchtelingen
een betere toekomst?

15:00

A2.09

A2.09

A2.11

A2.11

A2.09
A2.07

20. Speeddaten met bachelorstudenten
21. Rondleiding over de Roeterseilandcampus

THEMA RONDES
 UvA studenten geven in
korte rondes van ongeveer 30
minuten een indruk van hoe
je vanuit hun studie naar het
thema kunt kijken.



Bij elk thema zijn meerdere opleidingen aanwezig,
zo krijg je in korte tijd een
indruk van meerdere studies.

een studie kunt vinden die
bij je past.

RONDLEIDINGEN


In plaats van een ronde,
of tussen de rondes door,
kun je deelnemen aan een
rondleiding over de campus.

SPEEDDATEN MET
STUDENTEN



Na elke ronde is er ruimte
om verder de praten met de
studenten die over het thema
hebben gesproken en kun je
meer informatie krijgen over
hun opleiding.



 Je kiest zelf voor hoeveel

LUNCH

rondes je je aanmeldt.



HOE KIES JE EEN
STUDIE
 Dit is een algemene ronde
met nuttige tips over hoe je

Tussen de rondes door
is het ook mogelijk om te
‘speeddaten’ met studenten.
Stel hen al je vragen over
studiekeuze en studeren.

Lunch kun je kopen in
de kantine of kun je zelf
meenemen.

Thema’s en opleidingen Kick-off 19/01/2018
1. Ewa? Fawaka?
Wat kunnen we leren
van straattaal?

2. Waarom is
Amsterdam zo onweerstaanbaar?

• Cognition, Language and
Communication
• Linguistics
• Sign Language Linguistics
• Scandinavië studies

• Economics and Business Economics
• Sociale geografie en Planologie
• Archeologie en prehistorie

3. Moet er een muur
om Europa worden
gebouwd?

4. Wat gebeurt
er als het gas in
Groningen op is?

• Fiscale economie

• Economics and Business Economics

• Sociale geografie en Planologie

• Politicologie

• Arabische taal en cultuur

• Biologie

• Duitslandstudies

• Future Planet Studies

• Europese studies

• Scheikunde

7. Hoe kan televisie of
kunst de werkelijkheid
beïnvloeden?

• Theaterwetenschap

• Kunstgeschiedenis
• Cultuurwetenschappen

5. Waarom is succesvol
zakendoen over
grenzen zo lastig?

6. Gaan robots de
wereld overnemen?

• Bussines Administration

• Algemene sociale wetenschappen

• Algemene sociale wetenschappen

• Bèta-gamma

• Politicologie

• Kunstmatige intelligentie

• Franse taal en cultuur

• Psychobiologie

• Nieuwgriekse taal en cultuur

• Medische informatiekunde

9. Is de toekomst
voorspelbaar?

10. Maken technologische
ontwikkelingen ons ziek of juist beter?
• Bèta-gamma

• Future Planet Studies

• Biomedische wetenschappen

• Informatiekunde

• Natuur- en Sterrenkunde

• Wiskunde

• Medische informatiekunde

• Medische informatiekunde

• Liberal Arts and Sciences (AUC)

12. Wat weet Google
allemaal van mij?
• Business Administration
• Rechtsgeleerdheid
• Communicatiewetenschap
• Informatiekunde
• Media and Information

14. Hoe kun je jezelf zijn
als de maatschappij in
hokjes denkt?

8. Komt Nederland
onder water te staan
als de aarde verder
opwarmt?

• Universitaire Pabo van Amsterdam

• Russische en Slavische studies

• Actuariële wetenschappen
• Econometrics and Operations Research
• Biologie
• Future Planet Studies
• Scheikunde

11. Welke invloed gaan zelfrijdende auto’s hebben op de
maatschappij?
• Kunstmatige intelligentie
• Wiskunde
• Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)

Kick-off
• Sociologie

• Muziekwetenschap

• Bèta-gamma

Studiekeuze
• Psychologie

• Italië studies

• Scandinavië studies

• Econometrics and Operations
Research

• Hebreeuwse taal en cultuur

13. Hoe beïnvloeden social
media jouw leven?
• Rechtsgeleerdheid
• Algemene sociale wetenschappen
• Communicatiewetenschap
• Pedagogische wetenschappen
• Psychologie
• Media en cultuur

15. Wat doet macht
met een mens?

• Business Administration
• Economics and Business Economics
• Politicologie
• Taal en Communicatie

• Liberal Arts and Science (AUC)
• Religiewetenschappen

16. Hoe geven we
kinderen van
vluchtelingen een
betere toekomst?

17. Welke invloed
zal de Brexit op
ons hebben?

• Rechtsgeleerdheid

• Economics and Business Economics

• Onderwijswetenschappen

• Fiscale economie

• Sociologie

• Fiscaal recht

• Nederlandse taal en cultuur

• Politicologie
• Europese studies

18. Waarom
eten we nog
steeds junkfood?

• Communicatiewetenschap
• Psychologie
• Sociologie
• Biomedische wetenschappen

19. Hoe kies je een studie?
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METRO

ROUTE NAAR DE
ROETERSEILANDCAMPUS
INGANG

 Neem vanaf Amsterdam Centraal station
metro 51, 53 of 54 (Westwijk, Gaasperplas of
Gein) tot Weesperplein.
 Neem vanaf Amsterdam Amstel station
metro 51, 53 of 54 (Centraal station)
tot Weesperplein.
 Beneden bij de metro staat aangegeven
welke uitgang je moet nemen voor ‘UvA’.
Loop via de Valckeniersstraat naar
de Roetersstraat en sla af bij de
Nieuwe Achtergracht.

