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Internationalisering
aan de UvA

Amsterdam’s Global University

UvA: internationale universiteit in een wereldstad

De Universiteit van Amsterdam is een academische gemeenschap met 
studenten en medewerkers uit meer dan 100 landen.

Daar zijn we blij mee omdat het voor de UvA een kerntaak is om 
studenten goed voor te bereiden op hun toekomst en om internationaal 
toonaangevend onderzoek te doen.

We vinden dat een international classroom bijdraagt aan een ambitieus 
studieklimaat. Onze studenten, zowel Nederlandse als internationale, 
leren andere culturen, perspectieven en wereldbeelden kennen én 
waarderen. Ze verbeteren hun Engelse taalvaardigheid, leren om 
samen te werken en worden creatiever. Uiteindelijk zorgt dat ervoor 
dat de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek wordt versterkt.

Voor een goede international classroom is balans essentieel. Een balans 
tussen Nederlandse en internationale studenten, en tussen het 
Nederlands en het Engels op de universiteit. De UvA is daarom bewust 
een tweetalige universiteit. We bieden zowel volledig Nederlandstalige, 
als Engelstalige en gemengde opleidingen aan. Nederlandse studenten 
kiezen steeds vaker voor een Engelstalige opleiding, ook als er een 
Nederlandstalige variant is.
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Doorontwikkelen UvA
Summer school

Uitbreiden UvA’s
beurzenprogramma

De UvA is lid van de League 
of European Research 
Univerisities (LERU) en van 
Universitas21, twee belangrijke 
universiteitsnetwerken die 
werden opgericht om inter-
nationaal wetenschappelijk 
onderzoek te versterken.
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10 jaar ERC Grants

Universiteitsnetwerken

Als (internationale) student 
wil je betaalbaar en fijn wonen 
in de stad waar je studeert. 
De UvA heeft in totaal 2.850 
kamers beschikbaar (2018- 
2019). Met o.m. de gemeente, 
DUWO en De Key wordt 
hard gewerkt dit aantal uit
te breiden.
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UvA ‘top host organisation’ van Nederland

Versterken soft landing

UvA positioneren als
internationale werkgever

Verbeteren van
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internationalisering 

Adviseren en helpen
bij huisvesting 

Studentenhuisvesting

Als internationale universiteit,
wil de  UvA…

Elke student optimaal
opleiden voor een succesvolle 
loopbaan in een dynamische 

veranderende, mondiale 
maatschappij en arbeidsmarkt.

Haar profiel in het Europese
en internationale onderzoeks-

landschap versterken.

Talentvolle studenten 
aantrekken met het oog op 

versterking van de kwaliteit en 
diversiteit van de studenten-
populatie en het onderwijs.

Haar internationale identiteit 
versterken,  sociale integratie en 

inclusiviteit faciliteren, en zichzelf 
positioneren als aantrekkelijke 

internationale werkgever.

Internationale rankings 2017
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1. Duitsland
2. V.K.

4. Italië

3. China

7. Griekenland

8. Roemenië
10. België

6. Frankrijk

9. Spanje5. V.S.


