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Presenter
Presentation Notes
In deze presentatie vind je meer informatie over de Master Kunstgeschiedenis waaronder het studieprogramma en de toelatingseisen. Heb je na het bekijken van deze presentatie nog vragen, neem dan gerust contact op met de coördinator van de master Anja Novak: A.M.Novak@uva.nl 



Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst- en Cultuurwetenschappen: 
Kunstgeschiedenis

Anja Novak (MA-coördinator)
a.m.novak@uva.nl

Iris Satijn – deeltijdstudent

Mijs Besseling – alumnus 

Annepiet Nouwen – student / assistent

Presenter
Presentation Notes
Het Kunst Historisch Instituut (KHI) van UvA is gevestigd op het Binnengasthuisterrein in hartje Amsterdam, vlakbij metrohalte Rokin en op loopafstand van het Spui en de Universiteitsbibliotheek op de Singel. Colleges/seminars worden gegeven in gebouwen gevestigd in het centrum Amsterdam, op loopafstand van het KHI. 
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Faculteit der Geesteswetenschappen

Kunst- en Cultuurwetenschappen: 
Kunstgeschiedenis

Wat biedt onze Master?

• Verdieping

• Praktijk

• Amsterdam

Presenter
Presentation Notes
Wat biedt en onderscheidt onze master?Bachelorprogramma’s zijn meestal wat breder: bedoeld om studenten kennis te laten maken met verschillende facetten van het vakgebied. In de master verdiep je je verder in kennis van kunstgeschiedenis en kunsthistorische methodieken. Tijdens het programma krijg je dan kans om die facetten waar je interesse naar uitgaat, verder uit te diepen door te kiezen voor een van de drie specialismes. Daarnaast is er ook in het studieprogramma ruimte om kennis van kunstgeschiedenis en aangrenzende wetenschapsgebieden te verbreden in het kader van keuzeruimte.De master brengt je in aanraking met het werkpraktijk van de kunsthistoricus: door middel van practica en stages oefen je vaardigheden die een kunsthistoricus moet beheersen, zoals het schrijven van tentoonstellingsrecensies en onderzoeksvoorstellen, het houden van interviews, geven van presentaties en – niet onbelangrijk – het opbouwen van een professioneel netwerk.Bij dit alles profiteer je van het feit dat je studeert in een stad met een bruisend cultureel leven. Onze opleiding heeft contacten met een groot aantal kunstinstellingen in Amsterdam (en ook erbuiten), zodat er altijd interessante stageplaatsen gevonden kunnen worden. Daarnaast profiteer je van enorme aanbod van culturele evenementen in Amsterdam: wie wil kan iedere dag tentoonstellingen, lezingen en debatten etc bezoeken. Op die manier verbreed je je culturele horizon wat belangrijk is, als je in het culturele veld aan slag wilt. 
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Kunst- en Cultuurwetenschappen: 
Kunstgeschiedenis

Architectuurgeschiedenis - Lex Bosman
> MA Stadsgeschiedenis (1MA Geschiedenis) 

Nieuwere tijd - Frans Grijzenhout

Middeleeuwen – Hugo van der Velden

Moderne en hedendaagse kunst
Christa-Maria Lerm-Hayes

Presenter
Presentation Notes
Even kennismaken met ons instituut en onze staff: De capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis is ingedeeld in vier leerstoelgroepen geleid door vier hoogleraren: Middeleeuwen, Nieuwere Tijd, Moderne/hedendaagse kunst en Architectuurgeschiedenis. De docenten zijn allemaal aangesloten bij een van deze leerstoelgroepen en beslaan een ruim kunsthistorische spectrum, van Middeleeuwen tot nu, en van beeldende kunst inclusief fotografie en bewegend beeld, tot architectuur. 
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Kunst- en Cultuurwetenschappen: 
Kunstgeschiedenis

Bijzonder hoogleraren

• Stedelijke identiteit en monumenten,
in het bijzonder van de stad Amsterdam

• Van Gogh – hoogleraar

• Illustratie – hoogleraar

Presenter
Presentation Notes
Daarnaast drie bijzonder hoogleraren die onderwijs verzorgen op een specifiek gebied: -	Stedelijke identiteit en monumenten, vooral in Amsterdam-	Vincent van Gogh-	Illustraties van boeken en ander drukwerk
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Studieprogramma

 Totaal 60ec: 36ec binnen specialisatie: 18ec specialisatievakken en 18ec scriptie

 Specialisatie Moderne en hedendaagse kunst
 Specialisatie Oude meesters
 Specialisatie Middeleeuwen en Renaissance studies in Amsterdam
 (Specialisatie Architecuur > Stadsgeschiedenis (1MA Geschiedenis)

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3
Specialisatievak

6 ec

Specialisatievak

6ec

Specialisatie
Research
Seminar

6 ec

Keuzevak/
Stage

Keuzevak/
Stage

MA-scriptie

Praktijkvak

Kunstkritiek: theorie en praktijk

MA-scriptie MA-scriptie

Presenter
Presentation Notes
Hoe ziet het studieprogramma eruit en hoe zorg je dat je toekomt aan verdieping, praktijkervaring en eventueel verbreding?Het programma bestaat uit studieonderdelen met een totale omvang van 60 EC. Daarvan volg je 36 EC binnen je gekozen specialisatie. Van die 36 EC zijn 18 EC specialisatievakken en 18 EC scriptie.Je kunt kiezen uit 3 specialisaties: - Moderne en hedendaagse kunst- Oude meesters (17e- en 18e-eeuwse kunst, met name in Nederland maar ook erbuiten)- Middeleeuwen en Renaissance studiesDe specialisatie Architectuur is verhuisd van Kunstgeschiedenis naar de master Stadsgeschiedenis. Heb je interesse in architectuur, kijk dan op uva.nl/ma-stadsgeschiedenis)  Naast specialisatievakken en scriptie, volg je in semester 1 het Praktijkvak Kunstkritiek: theorie en praktijk.In semester 2 heb je keuzeruimte die je kunt invullen met een stage of keuzevakken. Keuzevakken hoeven niet kunsthistorisch te zijn, je kan ook vakken volgen op aangrenzende wetenschapsgebieden (filosofie, geschiedenis, media, sociologie – wat je maar wil, ook buiten UvA). 
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Verdieping binnen gekozen specialisatie
Specialisatievakken van dit jaar (periode 1 en 2)

Middeleeuwen en Renaissance studies in Amsterdam
• Het lichaam in de middeleeuwen 
• Manuscript en miniatuur: Het handschrift van binnen 

Oude Meesters
• Object Histories: Material and Process 
• Rembrandt en de genrekunst 

Moderne en Hedendaagse Kunst
• Kunst en cultuur in het publieke domein  
• Recent Perspectives in Modern and Contemporary Art History: 

Special Topics

Research Seminar (periode 3) 

Presenter
Presentation Notes
Terugkomend op specialisatievakken: dit zijn specialisatievakken die in het collegejaar 2020-2021 worden aangeboden. Het programma voor komend studiejaar 2021-2022 is nog niet rond maar zal min of meer hetzelfde zijn. 
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Verdieping

 36ec specialisatie: 18ec specialisatievakken en 18ec scriptie

 Specialisatie Moderne en hedendaagse kunst
 Specialisatie Oude meesters
 Specialisatie Middeleeuwen en Renaissance studies in Amsterdam

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3
Specialisatievak

6 ec

Specialisatievak

6ec

Specialisatie
Research 
Seminar

6 ec

Keuzevak/
Stage

Keuzevak/
Stage

MA-scriptie

Praktijkvak

Kunstkritiek: theorie en praktijk

MA-scriptie MA-scriptie

Presenter
Presentation Notes
De scriptie van 18 EC neemt een vrij groot deel in van semester 2. Je schrijft over een onderwerp dat aansluit bij je gekozen specialisatie. 
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Een greep uit 
de scripties
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Een greep uit 
de scripties
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Een greep uit 
de scripties
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Praktijk

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 1 Periode 2 Periode 3
Specialisatievak

6 ec

Specialisatievak

6ec

Specialisatie
Research 
Seminar

6 ec

Keuzevak/
Stage

Keuzevak/
Stage

MA-scriptie

Praktijkvak

Kunstkritiek: theorie en praktijk

MA-scriptie MA-scriptie

Presenter
Presentation Notes
Onderdeel beroepspraktijk: - Praktijkvak - Stages binnen de keuzeruimte in semester 2

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9xvLX2qDQAhXDExoKHRVHCNYQjRwIBw&url=http://www.redprintdna.com/tag/rijksakademie/&psig=AFQjCNEfMisIBpa-CEEsCI1_GywqUIBk_Q&ust=1478953850261402
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Verdieping ook in praktijk

 Schrijven

 Presenteren

 Analyseren

 Alumni

Presenter
Presentation Notes
Verdieping ook binnen meer praktijkgerichte studieonderdelenHet praktijkvak is gericht op het oefenen van kunsthistorische vaardigheden: tentoonstellingen bezoeken en analyseren, recensies schrijven, bezoek ateliers, kunstacademies en archieven en interviews afnemen. Je volgt het met alle masterstudenten van Kunstgeschiedenis samen. Maar ook hier kun je kennis/vaardigheden verdiepen door zelf onderwerpen te kiezen die aansluiten bij je gekozen specialisatie. Bijvoorbeeld bij de specialisatie Oude Meesters schrijf je een recensie over een relevante tentoonstelling, bij modern/hedendaags kunst bezoek je een atelier bij hedendaagse kunstenaars. Dus: het hele programma is zo opgezet dat je erbinnen je eigen keuzes kunt maken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9xvLX2qDQAhXDExoKHRVHCNYQjRwIBw&url=http://www.redprintdna.com/tag/rijksakademie/&psig=AFQjCNEfMisIBpa-CEEsCI1_GywqUIBk_Q&ust=1478953850261402
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Verbondenheid met Amsterdam

 Onderwijs i.s.m. museum, culturele instelling, in de stad zelf

 Visiting Fellow Stedelijk Museum (jan) en Van Gogh Museum (mei)

 Bibliotheken van o.a. Rijksmuseum, Stedelijk Museum

Presenter
Presentation Notes
Bij veel instellingen zul je onze alumni tegenkomen die daar werkzaam zijn en huidige studenten graag wegwijs maken.  We geven onderwijs in nauwe samenwerking met instellingen. Bijvoorbeeld met het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum delen we ‘visiting fellowship’ (een jaarlijks programma waarbij internationale gastonderzoekers worden uitgenodigd die seminars verzorgen voor onze studenten). Ook bibliotheken van onder andere het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum bieden geregeld workshops aan waar onze studenten aan deel kunnen nemen.
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Verbondenheid met Amsterdam – stages, bijbanen

Presenter
Presentation Notes
Binnen culturele instellingen in Amsterdam zijn er ruime mogelijkheden om stage te lopen of in het kader van een bijbaan een instelling te leren kennen. 
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KANVAS – studievereniging Kunstgeschiedenis

Kleio – studievereniging Kunstgeschiedenis en Geschiedenis

Simulacrum – tijdschrift voor kunst en cultuur

Studentenorganisaties

Presenter
Presentation Notes
Ook buiten het reguliere studieprogramma zijn er mogelijkheden om praktijkervaring op te doen.Studenten Kunstgeschiedenis kunnen zich aansluiten bij studieverenigingen: KANVAS en Kleio. Beide verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten, zoals tentoonstellingsbezoeken, lezingen, filmvertoningen, debatten. Bestuursleden en deelnemers doen veel ervaring op bij het organiseren en bijwonen van deze activiteiten.Verder is het mogelijk om ervaring in publiceren en redigeren van artikelen op te doen bij Simulacrum, het kunsthistorisch tijdschrift dat verbonden is aan ons instituut en waarvan redactie uit studenten bestaat.

http://kanvasamsterdam.nl/


Faculteit der Geesteswetenschappen

Praktijk

Sara-Lot van Uum publicatie in Simulacrum Simone de Haan inleiding en aftertalk
Architectuurcentrum Amsterdam, 28 december 2018

Presenter
Presentation Notes
Voorbeeld van artikel gepubliceerd in Simulacrum en aftertalk bij het Architectuur Instituut.
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Voor meer informatie

• Dr. Anja Novak is de MA coördinator a.m.novak@uva.nl

• Facebookpagina UvA Master Kunstgeschiedenis

Presenter
Presentation Notes
Meer info: mail mij Anja Novak: A.M.Novak@uva.nl

mailto:a.m.novak@uva.nl
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De arbeidsmarkt

Studenten die in de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd: 

• projectmedewerker Stedelijk Museum, Amsterdam; 
• office manager Manifesta Biënnale, Amsterdam; 
• conservator middeleeuwse beeldhouwkunst, Catharijne 

Convent Utrecht
• registrar assistant Rembrandthuis, Amsterdam; 
• public relations officer Mondriaan Fonds, Amsterdam
• client relations Kahmann Gallery, Amsterdam

Presenter
Presentation Notes
ArbeidsmarktHet volgen van deze master verhoogt je kansen op arbeidsmarkt enorm. Dat geldt in bijzonder als je binnen een vakgebied aan slag wil. Maar ook daarbuiten heb je met je masterdiploma een streepje voor op andere sollicitanten. Onze studenten komen voor overgrote gedeelte in mooie functies terecht zoals - Projectmedewerker Stedelijk- Office manager Manifesta - Conservator middeleeuwse beeldhouwkunst in Catharijne Convent- Public relations offer bij het Rembrandthuis- Etc
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Toelating
Non-selectieve master

Ingangseisen

• BA Kunstgeschiedenis 

• BA Geesteswetenschappen of een andere relevante wetenschappelijke 
opleiding mits 

• 30-punts minor Kunstgeschiedenis  of
• 30 ec kunst- en cultuurvakken (goedkeuring vereist door toelatingscommissie) 

• Schakelprogramma UvA Kunstgeschiedenis 
(WO 30 ec, HBO 42 ec – moet in 1 jaar)

Presenter
Presentation Notes
ToelatingWe zijn een non-selectieve master: iedereen die aan ingangseisen voldoet, wordt in principe toegelaten. Dit is het verschil met selectieve masters: die hebben slechts beperkt aantal studieplaatsen en hebben aanvullende selectiecriteria (studieresultaten, relevantie vooropleiding, motivatie).    Non-selectief betekent zeker niet dat we een kwalitatief minder goed programma aanbieden. Dat wij non-selectief kunnen zijn heeft te maken met de breedte van programma. Selectieve master zijn vaak toegespitst op één specifiek werkveld: restaureren van kunst of curatoriale praktijk. Ze bieden vaak zeer kleinschalig praktijkgericht onderwijs aan en hebben daarom beperkt aantal studieplaatsen beschikbaar. Ons onderwijs is vrij kleinschalig: meestal volg je college met 10 – 20 medestudenten, soms minder. Ook bij ons krijg je veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Je bent zeker geen nummer. �Wat zijn de toelatingseisen:- Direct toelaatbaar met een bachelor Kunstgeschiedenis (UvA of andere universiteit)- Bachelor in de geesteswetenschappen of andere relevante wetenschappelijke opleiding: toelaatbaar mits 30-punts minor Kunstgeschiedenis of 30 EC kunst- cultuurhistorische vakken. - Schakelprogramma voor universitaire bachelorstudenten. Deze bestaat uit 30 EC; - Schakelprogramma voor hbo studenten (bijvoorbeeld kunstacademie, Reinwardt). Deze bestaat uit 42 EC (gelijk aan die van WO studenten + het vak academische vaardigheden). De schakelprogramma’s moeten in 1 jaar worden afgerond. De master Kunstgeschiedenis is 1 jaar voltijd of 2 jaar in deeltijd. 
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Deadlines

Niet-selectieve programma’s
• 1 maart - Buitenlandse niet EU/EEA

vooropleiding

• 15 mei - Nederlandse of buitenlandse
EU/EEA vooropleiding

• Eerder inschrijven mogelijk!

www.gsh.uva.nl

Presenter
Presentation Notes
Inschrijven voor de master of het schakelprogramma doe je via de website uva.nl/ma-kunstgeschiedenis. Deadlines: �Studenten met een non-EU/EER-nationaliteit: 1 maart 2021Studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit: 15 mei 2021Let op: EU/EER-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.�Eerder inschrijven is mogelijk! Hoe eerder je inschrijft, hoe eerder je bericht krijgt over je toelating.Bij twijfel: schrijf je in. Je kunt je altijd weer uitschrijven, ook al ben je toegelaten. Liefst wel voor juni een keuze maken in verband met de vakinschrijving in juni (handig als we dan weten op hoeveel studenten we kunnen rekenen).

http://www.gsh.uva.nl/
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