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Feiten & Cijfers

Planologie
Type: Minor
Credits: 30 of 36 EC
Periode: 1e semester, kan ook
worden afgerond in semester 2
Taal: Engels
Ingangseis: 1e jaar van een
universitaire bachelor afgerond
of 2e jaar van HBO afgerond

De minor Planologie houdt zich bezig met mens enomgeving en de daarbij opkomende
ruimtelijke vraagstukken. Zeker in Nederland is ruimte een schaars goed waarmee we
zorgvuldig moeten omgaan.
De planoloog kijkt naar de toekomstige inrichting en houdt
zich vooral bezig met de gebouwde omgeving. Veranderingen in de samenleving
vragen voortdurend om ruimtelijke aanpassingen. Als planoloog zorg je ervoor dat
ruimtelijke veranderingen in goede banen worden geleid.

Als planoloog draag je bij aan beslissingen
en beleid over actuele issues als: hoe
houden we steden bereikbaar, wat is de
beste inrichting van regio’s, voor wie
bouwen we huizen, hoe kunnen we
achterstandswijken verbeteren, op welke
manier kunnen wij natuur behouden.
Verplicht vak 12 EC
Spatial Interventions, Blok 1/2, (12 EC)
Keuzevakken 18 of 24 EC
- Literature Course, blok 1/2/3/4/5 of 6, (6
EC)
- Contesting the City blok 1/2, (12 EC)
- Migration and Population Dynamics,
blok 1/2, (12 EC)
- Moving the City, blok 4/5, (12 EC)
- Building the City, blok 4/5, (12 EC)
- Spatial Implications of Environmental
Change, blok 4/5, (12 EC)
Het is raadzaam met de minor te starten in
het eerste semester aangezien het verplichte
vak Spatial Interventions dan wordt
aangeboden.
De minor kan in het eerste of tweede
semester worden afgerond.

Het minorprogramma heeft een studielast
van 30 (of 36) studiepunten en is
toegankelijk voor bachelorstudenten van de
UvA en van andere universiteiten.
Studenten moeten het eerste jaar met succes
hebben afgerond en goedkeuring hebben
van de eigen opleiding. HBO studenten
moeten de eerste 2 jaar van hun studie
hebben afgerond. Verder is voor het
volgen van het programma goede kennis
van de Engelse taal een vereiste.
Registratie
1. Studenten van andere universiteiten
schrijven zich via Studielink in als
bijvakstudent Sociale geografie en
Planologie aan de UvA. Na inschrijving
ontvangen studenten een studentnummer.
2. Aanmeldformulier minor invullen op de
minorpagina van de digitale
studiegids (http://studiegids.uva.nl)
3. Vakinschrijving in SIS met
studentnummer tijdens de inschrijfperiode
(juni voor vakken in semester 1 of
december voor vakken in semester 2).
Informatie:
minor-csw@uva.nl
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