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Aanmeldingsprocedure Masteropleiding Psychologie
Voor studenten met een Bachelor Psychologie aan de RUG
Als je na je Bachelor ook de masteropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen wilt volgen, kies
je eerst de track die je wilt gaan volgen en vervolgens meld je je daarvoor aan in Studielink. Voor bijna alle
tracks word je direct toegelaten als je in het bezit bent van je Bachelor Psychologie diploma. De enige
uitzondering hierop is de track ‘Clinical Forensic Psychology and Victimology’, waarvan de procedure iets
anders verloopt omdat de deelname beperkt is tot 30 studenten. Verder kun je in de meeste tracks zowel in
februari als in september starten; voor Clinical Psychology en Clinical Forensic Psychology and Victimology
kun je echter alleen in september beginnen.
Hieronder beschrijven we eerst de aanmeldingsprocedure voor ‘Clinical Forensic Psychology and
Victimology’. Daarna beschrijven we hoe je je kunt aanmelden voor alle andere tracks.

Aanmeldingsprocedure voor ‘Clinical Forensic Psychology and Victimology’
 Vóór 1 mei dien je je aan te melden voor de track ‘Clinical Forensic Psychology and Victimology’ aan de
Rijksuniversiteit Groningen via Studielink; ga naar www.rug.studielink.nl en log in met je DigiD.
Let op: kies voor ‘Nieuw inschrijvingsverzoek’.
 In april ontvang je een e-mail met uitleg over de procedure voor het selecteren van studenten. Deze
bestaat uit een registratie via een internet inschrijfformulier, dat precies opent op het tijdstip dat vermeld
staat in het bericht die je in april ontvangt. De aanmelders worden gerangschikt op basis van de tijd dat
ze zich hebben ingeschreven. Deze procedure staat open voor alle studenten die zich willen inschrijven
voor het de track, ook als ze nog niet klaar zijn met hun bachelor.
 Je wordt geïnformeerd over de hoogte van je rangnummer.
 Wanneer je klaar bent met je bachelor, je aanmelding inclusief betaling hebt afgerond (vóór 1 september)
en je rangnummer niet hoger is dan 30, word je ingeschreven in de master track.

Aanmeldingsprocedure voor alle andere Master psychologie programma’s
 Vóór 31 augustus moet je je aanmelden voor de door jouw gekozen track van de Masteropleiding
Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen via Studielink; ga naar www.rug.studielink.nl en log in met
je DigiD. Let op: kies voor ‘Nieuw inschrijvingsverzoek’.
 Wanneer je klaar bent met je bachelor en je aanmelding inclusief betaling hebt afgerond (vóór 1
september) word je ingeschreven in de master track.

Aanvullende informatie



Wanneer je volledig staat ingeschreven voor het Masterprogramma in Studielink, krijg je zo spoedig
mogelijk toegang het inschrijven voor Mastervakken in ProgressWWW.
Als je in het masterjaar een praktijkstage wilt lopen, dien je je hiervoor via ProgRESSWWW inschrijven
voor de stage van je keuze.

Vragen? – Voor vragen over de inschrijving kun je contact opnemen met Information Services. Kijk op de
site voor contact informatie. Kijk voor veel gestelde vragen op https://www.rug.nl/education/faq/
Heb je algemene of inhoudelijke vragen over de opleiding Psychologie? Neem contact op met de
onderwijsbalie GMW: owbalie.gmw@rug.nl of 050-363 6301 (de onderwijsbalie is geopend op: maandag t/m
vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en op dinsdag en donderdag ook tussen 13:00 en 15:00). Of neem contact op
met de studieadviseurs voor korte vragen studieadvies.psy@rug.nl.

