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Wegwijzer voor nieuwe 
masterstudenten
Bekijk de A-Z-lijst op student.uva.nl/rechten

http://student.uva.nl/rechten


Studentenwebsite
Op student.uva.nl/rechten 
kun je zoeken naar informatie; 
de A-Z-lijst is hierbij een 
handig hulpmiddel. Kijk 
bijvoorbeeld onder ‘Nieuwe 
master student’ voor prakti-
sche informatie om je master 
zo goed mogelijk te starten.

MijnUvA app
De mobiele app geeft je toe-
gang tot je cijfers, rooster, me-
dedelingen en de  bibliotheek.

Academische jaarkalender
Het studiejaar bestaat uit twee 
semesters van drie blokken: 
steeds zeven of drie weken 
onderwijs en een tentamen-
week. Bekijk de complete 
‘Academische jaarkalender 
- FdR’ in de A-Z-lijst.

Studieprogramma en 
vakinformatie
Op studiegids.uva.nl vind 
je informatie over je studie -
programma en de vakken. 
Aan melden voor vakken doe 
je op uva.nl/vakaanmelden. 
Bekijk ‘Vak aanmel ding’ in de 
A-Z-lijst voor de aanmeld-
periodes.

Rooster
Het onderwijs- en tentamen-
rooster is te vinden op: rooster.
uva.nl. 
Bekijk de instructievideo 
voor alle mogelijkheden van 
de roosterwebsite, zoals het 
toevoegen van vakken of het 
filteren van de werkgroepen 
onder ‘Rooster’ in de A-Z-lijst. 
Zodra je ingelogd bent, worden 
je voorkeuren onthouden.

Canvas
Canvas is de digitale leeromge-
ving van je opleiding. De eigen 
‘Canvaspagina’ van elk vak is 
de centrale plek van waaruit je 
onderwijs volgt. Daar staat alle 
informatie over dat vak, en ge-
bruik je tools zoals opdrachten 
en discussiefora. Download 
ook de ‘Canvas Study’-app in 
de Appstore of Playstore.

Studiemateriaal
De boeken en readers die je 
nodig hebt, staan vermeld in 
de studiegids.uva.nl. Kijk voor 
de start van het onderwijs op 
Canvas voor de studieleidraad 
en eventuele aanvullingen of 
wijzigingen van het studiema-
teriaal. Readers kun je vanaf 
een week voor de start van 
het vak bestellen via Canvas. 
De meeste readers kun je daar 
ook online raadplegen.
Studieboeken zijn verkrijg-
baar in de boekhandel of met 
korting via studievereniging 
JFAS (jfas.com).

Tentamens en herkansingen
Als je je op de juiste wijze 
hebt aangemeld voor een vak, 
ben je automatisch aangemeld 
voor het tentamen én de 
herkansing.
Lees ook ‘Tentamens en 
herkansingen’ in de A-Z-lijst 
op de studentenwebsite.

Zorg dat je op tijd aanwezig 
bent bij (her)tentamens en het 
volgende bij je hebt:
- je identiteitsbewijs;
- je collegekaart;
- een wettenbundel;
- schrijfgerei.

Studieverenigingen
Word lid van een studie-
vereniging en kom in contact 
met medestudenten en met 
toekomstige werkgevers. Kijk 
op student.uva.nl/rechten/az 
bij ‘Studieverenigingen’ voor 
meer informatie.

Kom je ergens niet uit?
Neem contact op met de 
Onderwijsbalie. Kijk voor 
de contactgegevens en ope-
ningstijden op student.uva.nl/
rechten/onderwijsbalie.

facebook.com/uvarechten
Instagram: @uvarechten

  Lees de studentennieuwsbrief en check regelmatig je e-mail om op de hoogte te blijven
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