MASTER IN DE RECHTEN
OVERHEID EN RECHT
RECHTSBEDELING
WAT JE ZEKER MOET WETEN?
diploma
master in de rechten
samenwerkingsverband
tUL (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven
afstudeerrichtingen
overheid en recht
rechtsbedeling
studieduur
2 jaar = 120 studiepunten
werkmethoden
probleemgestuurd onderwijs:
hoorcolleges en onderwijsgroepen
(in kleine groepen)

examenspreiding
blokkensysteem met examens na elk blok
aard opleiding
dagopleiding
brugprogramma’s
schakelprogramma voor professionele bachelors in het
bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting
rechtspraktijk
verkorte bachelor in de rechten

TROEVEN

TROEF 1

TROEF 2

TROEF 3

Wisselwerking tussen internationaal, Europees
en Belgisch recht.

Een samenwerkingsverband met eigen
accenten.

Aandacht voor juridische vaar-

Veel aandacht gaat naar de wisselwerking
tussen het Belgisch recht aan de ene kant,
en het internationaal en Europees recht aan
de andere kant. In onze opleiding vormt het
Europees en internationaal recht niet louter
een zijstapje, maar is het hét fundament
waarop de rest steunt.

De rechtenopleiding is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Hasselt,
Maastricht University en KU Leuven. De
expertise van deze drie partners leidt tot
een interessant programma met eigen
accenten.

digheden, ‘lifelong employability skills’
en onderhandelen en bemiddelen.
Een gedegen academische vorming wordt
aangevuld met aandacht voor juridische
vaardigheden en ‘lifelong employability skills’
(schriftelijke en mondelinge communicatie,
teamwork, time management…). In beide
afstudeerrichtingen focus je op het recht als
instrument van conflictvermijding, -hantering
en -oplossing binnen maar vooral ook buiten de rechtbank. Tijdens je latere loopbaan
als jurist zijn deze vaardigheden immers
zeer belangrijk.

TROEF 4

TROEF 5

Probleemgestuurd onderwijs: de juridische
praktijk in kleine groepen.

Recht en maatschappij: hecht met elkaar
verbonden.

Een jurist moet niet alleen de rechtsregels kennen, hij moet ze
vooral weten te vinden en ermee kunnen werken. Vandaar de
keuze voor probleemgestuurd onderwijs in de masteropleiding,
waarbij reallifecasussen en problemen uit de juridische praktijk
worden opgelost en besproken in kleine groepen van een twintigtal studenten. Het tutorenteam dat het onderwijs in kleine groepen
begeleidt, bestaat niet enkel uit academici, maar ook uit advocaten, magistraten en andere praktijkjuristen. Op die manier kom je
al zeer vroeg in contact met het beroepsveld.

In elke samenleving gelden regels die het menselijk handelen
in goede banen moeten leiden. In die zin zijn samenleving en
rechtssysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van een
rechtenstudent verwacht je dan ook een warme belangstelling
voor het reilen en zeilen van de maatschappij. Als jurist sta je
immers midden in die maatschappij.

TOELATINGSVOORWAARDEN
RECHTSTREEKS
•

Academisch bachelordiploma in de rechten

Studenten met een academische bachelor in de rechten behaald in Vlaanderen hebben rechtstreeks toegang tot de master.
VIA EEN SCHAKELPROGRAMMA
A• Professionele bachelors in het bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting rechtspraktijk
Professionele bachelors in het bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting rechtspraktijk kunnen de masteropleiding aan de UHasselt
starten na het succesvol afronden van het schakelprogramma aan de UHasselt van 89 studiepunten.

MODELTRAJECT EERSTE JAAR

SP

MODELTRAJECT TWEEDE JAAR

SP

Economische en politieke integratie in het naoorlogse Europa

6

Gerechtelijke recht

6

Staats- en bestuursrecht

8

Personen- en samenlevingsrecht

8

6

De ontwikkeling van het recht in Europa

4

11

Law of the Internal Market

6
6

Rechtsfilosofie
Privaatrecht

4

Recht in een multiculturele samenleving

Internationaal en Europees recht

12

Zaken- en contractenrecht

12

TOTAAL

47

TOTAAL

42

Practicum 3: rechtsvergelijking

VIA EEN VERKORT BACHELORPROGRAMMA
Je kan enkel aan het verkorte bachelorprogramma beginnen als je houder bent van één van onderstaande diploma’s.
Het verkorte programma omvat 122 studiepunten.
•

Academische bachelor

•

Academische master

•

Academische kandidatuur

MODELTRAJECT EERSTE JAAR

SP

MODELTRAJECT TWEEDE JAAR

SP

Gerechtelijk recht

6

Strafrecht en strafprocesrecht

10

Beginselen van het recht

9

Staats- en bestuursrecht

8

International Law*
of
Foundations of the European Union

6

Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrecht

6

Personen- en Samenlevingsrecht

Privaatrecht

11

8

De ontwikkeling van het recht in Europa

Internationaal en Europees recht

12

4

Law of the Internal Market

Zaken- en contractenrecht

12

6

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht

TOTAAL

64

12

Fiscaal recht

6

Bachelorscriptie

6

TOTAAL

58

* Je kiest tussen de opleidingsonderdelen “International Law” en
“Foundations of the European Union”

EQUIVALENTIEPROGRAMMA
Ben je houder van een buitenlands masterdiploma in de rechten? Wil je in België aan de slag als jurist?
Check dan ons equivalentieprogramma in de studiegids van de master Rechten via www.uhasselt.be/studiegids.
Meer informatie over bovenstaande programma’s en toelatingsvoorwaarden is terug te vinden op www.uhasselt.be/studiegids.

AFSTUDEERRICHTINGEN
De masteropleiding in de rechten bestaat uit een gemeenschappelijk deel met een publiekrechtelijke oriëntatie aangevuld met een specialisatie
in één van deze afstudeerrichtingen: Overheid en Recht en Rechtsbedeling. Naast het gemeenschappelijke deel en de vakken van je
afstudeerrichting is er ook nog een vrij keuzeluik van 24 studiepunten.

1

Overheid en recht

Als je voor de afstudeerrichting Overheid en Recht kiest, kun
je uiteraard terecht bij de overheid en in de social profitsector.
Internationale en Europese, maar ook lokale, overheidsinstanties vragen almaar meer hooggekwalificeerde medewerkers
om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Ook bij advocatenkantoren, bedrijven en verenigingen zijn afgestudeerden
van deze richting zeer gegeerd: door toenemend overheidsoptreden hebben zij nood aan juristen die beslagen zijn in
publiekrecht. Dit is zeker het geval als je dankzij een mogelijke
buitenlandervaring ook nog eens uitstekend rechtsvergelijkend
onderzoek kunt doen.

2

Rechtsbedeling

Afgestudeerden uit de richting Rechtsbedeling hebben een
brede kijk op de verschillende aspecten van het recht. Zij
zien structuren en dwarsverbanden tussen rechtsgebieden
die ‘specialisten’ vaak kwijt zijn. Dankzij het keuzeluik van 24
studiepunten kun je toch een bepaald accent geven aan je
opleiding (bv. fiscaal recht, sociaal recht, familierecht...). Dat
is zeker het geval als je dit ook nog eens combineert met een
buitenlandervaring.

BEROEPSUITWEGEN

RECHTEN
* ADVOCAAT

* BELEIDSAMBTENAAR

* PARKETMAGISTRAAT

* NOTARIS

* RECHTER

* GRIFFIER

* BEDRIJFSJURIST

* JOURNALIST

* POLITICUS

* ...

* DIPLOMAAT

STUDIEPROGRAMMA
Het studieprogramma van de masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten, verdeeld over twee academiejaren. Omdat een aantal opleidingsonderdelen voortbouwt op de kennis die je verwerft in eerdere opleidingsonderdelen raden we je onderstaand modeltraject aan. Je kiest één
van de twee afstudeerrichtingen.

1

EERSTE MASTERJAAR
IN DE RECHTEN

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

SP

2

TWEEDE MASTERJAAR
IN DE RECHTEN

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

SP

Private International Law

6

Onderhandelen en bemiddelen

6

Rechtsbescherming tegen de overheid

6

Masterscriptie

12

Insolventierecht

6

Keuzeopleidingsonderdelen*

18

Recht en samenleving

6

AFSTUDEERRICHTING “OVERHEID EN RECHT”

Methodologie

12

Law and State

6

Keuzeopleidingsonderdelen*

6

Overheidsfinanciënrecht

6

Grondige studie fiscaal recht

6
6

AFSTUDEERRICHTING “OVERHEID EN RECHT”
Grondige studie staatsrecht

6

Omgevingsrecht

States and Markets

6

AFSTUDEERRICHTING “RECHTSBEDELING”

Grondige studie bestuursrecht

6

Vermogensrecht

6

Aansprakelijkheidsrecht

6

AFSTUDEERRICHTING “RECHTSBEDELING”
Consumentenrecht

6

Advanced Social Law

6

Criminal Law in Action

6

Grondige studie personen- en samenlevingsrecht

6

International Business Law

6

TOTAAL

TOTAAL

60

60

* Je kiest 24 studiepunten over de twee masterjaren heen. Het aanbod aan keuzevakken bestaat uit een verplichte keuze tussen “Onderwijsrecht” en
“Jeugdrecht en kinderrechten” (6sp), die je verder aanvult met een keuze uit het aanbod in de andere afstudeerrichting, instellingsbrede keuzevakken
van de UHasselt, en uit geselecteerde opleidingsonderdelen van de masteropleiding rechten aan de KU Leuven en/of Maastricht University.

Meer info op www.uhasselt.be/studiegids

Internationale pole position
Het onderwijs wordt steeds internationaler. Op het vlak van internationalisering zit de faculteit Rechten in pole position:
het internationaal en het Europees recht zijn volledig geïntegreerd in de opleiding. In het kader van ERASMUS kun je in je
masterjaren een semester aan een buitenlandse partneruniversiteit doorbrengen. Zo heeft de faculteit onder meer uitwisselingsakkoorden met universiteiten uit Madrid en Valencia (Spanje), Passau en Marburg (Duitsland), Cergy-Pontoise en
Rennes (Frankrijk), Cassino en Firenze (Italië), Lublin (Polen), Lissabon (Portugal), Ankara (Turkije), Liverpool (UK)...

Meer info of inschrijven
Marijke Huber
marijke.huber@uhasselt.be
011 26 87 10
www.uhasselt.be/rechten
www.facebook.com/uhasselt
@uhasselt

CAMPUS HASSELT
Studentenadministratie
Martelarenlaan 42 - BE 3500 Hasselt
011 26 81 00
CAMPUS DIEPENBEEK
Agoralaan Gebouw D - BE 3590 Diepenbeek
011 26 81 00
www.uhasselt.be/studentenadministratie
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

