Graduate school of Psychology

Proof of Qualification - Trackspecifieke eisen – Training & Development
Raadpleeg de toelichting op de trackspecifieke vereisten 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.
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.
• 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.
• Als je een huidige pre-masterstudent voor deze track bent, vermeld dan hier dat je een premasterprogramma doet, en voeg de resultaatbrief van vorig jaar bij waarin je pre-mastercursussen zijn
vermeld. Voeg deze documenten samen in één PDF-document.

Naam
Studentnummer
1. Neem na voltooiing van deze inschrijving contact op met b.rosenhart@uva.nl voor het maken van een afspraak voor het
interview. Het interview zal vervolgens online plaats vinden en duurt ongeveer 15 min.
After completing this application, please contact b.rosenhart@uva.nl to make an appointment for the interview. The
interview will take place online and lasts about 15 minutes.
2. Geef hieronder aan welke onderdelen je hebt behaald op het gebied van:
-

Je hebt het onderdeel Practical training: Psychological communication (eerdere namen: Psychological
Communication / Gesprekspracticum) van de UvA Bachelor Psychologie behaald.

Cursustitel

Aantal EC

Cijfer

- Specialistische kennis op een van de gebieden van de Psychologie (≥ 12 EC
op tweede- of derdejaars niveau)
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.

