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Waarom naar het buitenland? 
5 goede redenen: 

 

• kennismaken met een ander rechtssysteem  

• persoonlijke ontwikkeling  

• taalvaardigheid  

• opdoen van interculturele vaardigheden  

• Internationaal netwerk 

• het is gewoon leuk!  
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“Ik heb tijdens mijn 
uitwisseling absoluut de 
beste tijd van mijn leven 
gehad. Niet alleen heb ik 
hierdoor nieuwe inzichten 
op academisch niveau 
gekregen, maar ook sociaal 
ben ik gegroeid.”  
Student Peking University 
2015-2016 
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Waar naar toe? 
FACULTAIR - UNIVERSITAIR 

 

 

• Meer dan 70 facultaire partneruniversiteiten 

• Binnen Europa, buiten Europa 

 

• Universitaire partneruniversiteiten 

• Buiten Europa 
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Waar naartoe? 
Hoe maak je een keuze? 

 

• Binnen/buiten Europa 

• Facultaire overeenkomst/Universitaire 
overeenkomst  

• Taal 

• Hoe lang? 

• Verslagen op Blackboardpagina   

    “Studeren in het Buitenland” (BIO) 
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Wanneer? 
• 2e semester van het 3e jaar (15 

ECTS keuzevak) 

 

• Na je bachelor 

      ->Bul nog niet ontvangen:  

          extracurriculaire vakken 

       ->Bul al ontvangen:  

           aanvullend getuigschrift 

 

• Tijdens de Master 

 

• Na de Master 
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Aanmelding 
• Voorwaarden 

• Deadline (1 februari) 

• Online aanmelden 

 

Wat moet je aanleveren? 

 

• Motivatiebrief 

• CV 

• Toestemming inzage cijfers 

• Bewijs taalvaardigheid 

• Top 3 universiteiten 
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Financiën 
• Collegegeld 

• Studiefinanciering/OV kaart 

• Beurzen:  

 - Erasmus 

 - LUSTRA 

 - www.beursopener.nl 
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En verder: 
Meer informatie: 

 

- inloopspreekuur, elke dag 11-12, C0.03 (C0.11). 

- https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-
studeren/studeren-in-het-buitenland/je-keuze-
bepalen/ 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten: 
• 1 november, 11-11:30 voorlichting UCLA School of Law 

• 21 november, voorlichting UConn School of Law (tijd en 
plaats worden z.s.m. bekend gemaakt) 

• 24 november, 14-16, C131 

• 12 januari, 14-16 

• 19 januari, 14-16 
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Vragen? 

10 


	Studeren in het Buitenland
	Index
	Waarom naar het buitenland?
	Waar naar toe?
	Waar naartoe?
	Wanneer?
	Aanmelding
	Financiën
	En verder:
	Vragen?

