Graduate school of Psychology

Proof of Qualification – Basisvereisten - Master Psychologie
Raadpleeg de toelichting op de basisvereisten op de website onder 'toelating, selectie en
inschrijving'. Heb je alle informatie op deze pagina gelezen?
Ja
Nee > Het is belangrijk dat je eerst de toelichting leest.
Raadpleeg de basisvereisten op de website met ingangseisen. Noem de relevante vakken uit je curriculum in
de onderstaande tabel. Zorg ervoor dat alle gegevens overeenkomen met de informatie die wordt vermeld op je
cijferlijst. Als je je cijfer nog niet hebt behaald, noteer dan ntb (nog te behalen) in de cijferkolom.
• Studenten die aan een Nederlandse universiteit een bachelor Psychologie behalen, voldoen automatisch
aan de basisvereisten. In dat geval mag je aangeven dat je voor 31 augustus een universitaire bachelor
Psychologie zult halen of al hebt behaald. Dit geldt uitsluitend voor bachelordiploma's Psychologie
behaald aan een Nederlandse universiteit. Let op: je moet de POQ voor de track-specifieke eisen wel
volledig invullen.
• Als je een pre-masterstudent bent voor deze track, vermeld dan dat je momenteel pre-masterstudent bent,
en voeg de uitslagbrief van vorig jaar toe waarin je pre-mastervakken vermeld staan. Voeg deze
documenten samen in één PDF-document.
• Ben je een kandidaat van buiten de UvA: voeg cursusbeschrijvingen uit de studiegids van je universiteit
toe, inclusief de bestudeerde literatuur, van alle door jou genoemde cursussen. Voeg ze samen in 1 PDFbestand.

Naam
Studentnummer
Geef hieronder aan welke onderdelen je hebt behaald op het gebied van:
-

≥5 EC Basiskennis Psychologie

Cursustitel

Aantal EC

Cijfer

-

≥24 EC Methoden- en Statistiek cursussen op het gebied van de Psychologie of
Sociale Wetenschappen waarvan ≥21 EC over kwantitatief onderzoek

Cursustitel

Aantal EC

Cijfer

≥9 EC Empirisch onderzoeksproject in de Psychologie of aanverwante sociale
wetenschap
Cursustitel
Aantal EC
Cijfer
-

Voeg officiële cursusbeschrijvingen toe van alle vakken die je in de bovenstaande tabel
vermeldt. Zorg ervoor dat de beschrijvingen de cursusliteratuur bevatten. Als de
cursusliteratuur niet wordt vermeld in de cursusbeschrijving, voeg deze dan apart toe door
de naam en auteur van het boek te noemen.

Page 2

