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Aandachtspunten internationalisering

Geachte Bureau Internationale Studentezaken, geachte Centrale Studentenraad,
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI) u een brief met verbeter- en/of aandachtspunten toekomen
wat betreft facilitering van studeren in het buitenland.
De FSR heeft naar aanleiding van de verhoogde KPI in het instellingsplan onderzoek gedaan
naar motieven van studenten om al dan niet in het buitenland te gaan studeren. Gesproken is
met verschillende studenten die in het buitenland hebben gestudeerd en met medewerkers van
de FNWI die zich bezig houden met internationalisering. Uit deze gesprekken heeft de FSR een
aantal verbeterpunten onttrokken die middels deze brief aan u voorgelegd worden. Naar
aanleiding van gesprekken met de buitenlandcoördinator van de FNWI worden bepaalde zaken
op dit moment al aangepakt, maar wij willen graag middels deze brief benadrukken dat
onderstaande zaken op een bredere schaal ingezet kunnen worden. De FSR heeft zich
voornamelijk verdiept in factoren die de drempel voor het studeren in het buitenland verhogen,
en getracht deze zo veel mogelijk weg te nemen. Daarbij is geprobeerd alleen advies te geven
over zaken die binnen de macht van de UvA liggen.
Ten eerste adviseert de FSR naar aanleiding van de gesprekken met studenten om weer, net als
twee jaar geleden, continentbijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten vonden plaats
na de buitenlandmanifestatie en vòòr de aanmelding bij een buitenlandse universiteit. Op deze
bijeenkomsten kunnen studenten regio-specifieke informatie inwinnen en ervaringen
uitwisselen over het oriëntatietraject tot dan toe. Studenten die bij deze bijeenkomsten
aanwezig waren, hebben aangegeven dat de procedure van aanmelding zeer soepel verliep,
terwijl bij studenten die deze bijeenkomsten niet hebben bezocht, de procedure veel moeizamer
verliep. Om de bijeenkomsten beter bezocht te laten worden, acht de raad de promotie van
groot belang, aangezien een groot aantal studenten voorgaande jaren niet van het bestaan van
deze bijeenkomsten wist. Om te zorgen dat studenten goed voorbereid naar deze bijeenkomst
komen, wordt verwacht dat zij zich aanmelden en van te voren al een aantal documenten
toegestuurd hebben gekregen en hebben gelezen.
Ten tweede is de FSR van mening dat het nuttig zou zijn om studenten die naar het buitenland
willen, informatie te geven over studenten die uitwisselingen hebben gedaan binnen dezelfde
studie(richting). Zo kan eerder opgedane kennis over het studieprogramma worden
uitgewisseld, aangezien het vaak onduidelijk blijkt welke vakken goedgekeurd kunnen worden.
Dit zou op twee manieren kunnen worden gedaan; er zou een lijst gemaakt kunnen worden met
de volgende kolommen: studie | universiteit in het buitenland | gevolgde vakken op de

universiteit in het buitenland. Middels deze lijst kunnen studenten opzoeken welke vakken al
succesvol zijn afgerond in het buitenland. Een andere optie zou zijn om studenten rechtstreeks
met elkaar in contact te brengen via een database die wordt gefaciliteerd door de
buitenlandadviseur/coördinator. Natuurlijk moet privacy hierbij in acht worden genomen.
Ten derde heeft de FSR gemerkt dat vroegtijdige promotie niet genoeg aanwezig is om
studenten op de hoogte te brengen van de mogelijkheden om in het buitenland te studeren.
Daarom adviseert de FSR om naast voorlichtingen voor ouderejaars een algemene voorlichting
met samenwerking van eventuele buitenlandcoördinatoren te geven bij een bepaalde opleiding
aan eerstejaarsstudenten aan het einde van hun eerste studiejaar. Dit om studenten vroegtijdig
bekend en warm te maken met de mogelijkheid om in het buitenland te studeren, uitgezonderd
van alle informatie omtrent praktische zaken. Dit maakt dat studenten een ruim tijdspad
hebben om zich voor te bereiden op een uitwisseling of andere vorm van studie in het
buitenland.
Ten vierde draagt de FSR een klein verbeterpunt voor de buitenlandwebsite aan: naar de
website summerschoolsineurope.eu kan duidelijker verwezen worden in het gedeelte ‘kort
verblijf.’ De raad denkt dat deze aanpassing een positieve werking heeft op de bekendheid van
het volgen van summerschools en dat voor studenten die voor een kortere tijd in het buitenland
willen studeren een goede mogelijkheid aangedragen wordt.
Hopende hierbij voldoende informatie te hebben verschaft, zien wij uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jonas Lodewegen
Voorzitter FSR FNWI
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