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Reglement Exchange – Studenten Rechten
Hoofdstuk 1. Principe
Artikel 1
§ 1. Om in aanmerking te komen voor een (buitenlands) studieverblijf aan een universiteit
waarmee de transnationale Universiteit Limburg of de UHasselt een uitwisselingsovereenkomst
heeft gesloten, moet de student uiterlijk in de septemberzittijd een bachelordiploma behaald
hebben en zijn ingeschreven in het masterprogramma rechten aan de faculteit Rechten van de
UHasselt.
§ 2. Een (buitenlands) studieverblijf is mogelijk aan een universiteit waarmee de transnationale
Universiteit Limburg of de UHasselt een uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten. Het
studentensecretariaat van de UHasselt stelt de lijst van de universiteiten waarmee de
transnationale Universiteit Limburg of de UHasselt een uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten
ter beschikking van professoren en studenten alsook de programma's, studiegidsen en alle
relevante informatie van de partnerfaculteiten.
§ 3. Op dit principe bestaat één uitzondering. Vanaf het academiejaar 2016-2017 kunnen
bachelorstudenten in het kader van Erasmus Belgica op uitwisseling naar de Université de Namur.
De uitwisseling vindt plaats tijdens het 1ste semester van het derde bachelorjaar. Enkel studenten
die het modeltraject volgen, komen in aanmerking voor deze mogelijkheid. De studenten volgen
een vastgelegd studietraject aan de UNamur.

Hoofdstuk 2. Periode van het studieverblijf
Artikel 2
§ 1. Een (buitenlands) studieverblijf in de masterjaren kan plaatsvinden gedurende één volledig
academiejaar dan wel gedurende één semester en indien de ontvangende universiteit dit toestaat.
§ 2. Een (buitenlands) studieverblijf kan niet plaatsvinden in het semester waarin de masterscriptie
wordt verdedigd.

Hoofdstuk 3. Selectie
Artikel 3
De studenten worden geselecteerd door een selectiecomité bestaande uit de facultair
verantwoordelijke internationalisering, de opleidingsdirecteur, de onderwijskundige en de
stafmedewerker internationalisering.
Artikel 4
De studenten moeten hun kandidatuur via hun studentendossier indienen en dit uiterlijk einde
februari van het jaar voorafgaand aan de uitwisseling.
Een student kan zich maximaal drie maal kandidaat stellen voor een studieverblijf aan een
(buitenlandse) partneruniversiteit.
Het selectiecomité maakt ten laatste halverwege de maand maart van het jaar voorafgaand aan de
uitwisseling zijn voorlopige selectie bekend. De definitieve selectie wordt meteen na de deliberatie
over de eerste zittijd bekend gemaakt. Wie niet slaagt in de eerste zittijd, kan na de tweede zittijd
nog in aanmerking komen voor de plaatsen die dan nog niet ingenomen zouden zijn.

Artikel 5
§ 1. De selectie gebeurt aan de hand van het door de kandidaten ingediende dossier en na het
afleggen van een selectie-interview.
§ 2. Het dossier bestaat uit een volledig ingevuld formulier van kandidaatstelling, een overzicht
van het academisch curriculum met de behaalde resultaten, gestaafd met de nodige attesten, en
uit een persoonlijke motivatiebrief. Voldoende taalkennis wordt vereist. Deze wordt aangetoond
met documenten of via een gesprek in de commissie.
Artikel 6
De wijziging van een toegewezen plaats of een nieuwe toewijzing na annulatie van een
studieverblijf is niet mogelijk.

Hoofdstuk 4. Learning Agreement
Artikel 7
§ 1. Dit artikel is enkel van toepassing voor studenten die tijdens hun masterjaren een periode aan
een (buitenlandse) partuniversiteit verblijven. De studenten die in hun derde bachelorjaar het
eerste semester zullen doorbrengen aan de UNamur volgen immers een vastgelegd studietraject.
§ 2. De studenten volgen aan de (buitenlandse) partneruniversiteit een jaar- of
semesterprogramma waarvan de studielast beantwoordt aan de normen ter zake van de
ontvangende universiteit en dat 60 of 30 ECTS-punten, respectievelijk op jaar- of semesterbasis,
benadert. De studenten die een jaarprogramma volgen dienen minstens 42 ECTS-punten op te
nemen. De studenten die een semesterprogramma volgen dienen minstens 21 ECTS-punten op te
nemen.
§ 3. De student werkt een voorstel van ‘Learning Agreement’ uit waarin hij bepaalt welke
opleidingsonderdelen hij aan de ontvangende universiteit wenst te volgen.
Bij de samenstelling van dit programma dient de student met het volgende rekening te houden:
1. Het opleidingsonderdeel Masterscriptie dient verplicht aan de UHasselt te worden gevolgd.
2. Verplichte opleidingsonderdelen kunnen aan de ontvangende universiteit worden gevolgd, mits
voorafgaandelijk schriftelijk advies dat door de facultair stafmedewerker internationalisering
wordt opgevraagd bij de coördinerende verantwoordelijke die het opleidingsonderdeel aan de
UHasselt doceert.
3. Opleidingsonderdelen die aan de ontvangende universiteit kunnen worden gevolgd en die niet
kunnen worden ingebracht als verplichte opleidingsonderdelen van de UHasselt (zie 2), kunnen
in het keuzevakkenpakket worden opgenomen.
§ 4. Het voorstel van Learning Agreement wordt in de maand juni van het academiejaar
voorafgaand aan de uitwisseling ter goedkeuring voorgelegd aan de Examencommissie Master
Rechten. Eventuele onvoorzienbare wijzigingen moeten uiterlijk één maand na aankomst worden
aangevraagd bij de partneruniversiteit én de thuisuniversiteit. Deze aanpassing moet finaal worden
goedgekeurd door de examencommissie. Nadien is een wijziging van het programma niet meer
mogelijk.

Hoofdstuk 5. Doublure, taalvak en verbod van opleidingsonderdelen uit
het eerste bachelorjaar aan de ontvangende universiteit
Artikel 8
§ 1. Het aan de (buitenlandse) partneruniversiteit gevolgde opleidingsonderdeel mag geen of
slechts minimale inhoudelijke overlappingen vertonen met opleidingsonderdelen waarvoor al
credits werden verworven of waarvoor een vrijstelling werd verleend.

§ 2. Taalvakken of taalcursussen worden niet erkend in het programma.
§ 3. Het aan de (buitenlandse) partneruniversiteit gevolgde opleidingsonderdeel mag in beginsel
geen opleidingsonderdeel van het eerste bachelorjaar aan de ontvangende universiteit betreffen.

Hoofdstuk 6. Bachelor- en masterscriptie
Artikel 9
De studenten die geselecteerd zijn voor een (buitenlands) studieverblijf worden onverkort
ingeschakeld in de activiteiten van bachelor- of masterscriptie. Hiertoe worden zij in voorkomend
geval op afstand begeleid.

Hoofdstuk 7. Evaluatie en deliberatie buitenlandse resultaten
Artikel 10
§ 1. De aan een ontvangende universiteit behaalde resultaten worden omgezet volgens
conversietabellen van de UHasselt, onverminderd de soevereine appreciatie van de
examencommissie. De conversietabellen liggen ter inzage bij de facultair stafmedewerker
internationalisering.
§ 2. Indien de student niet slaagt voor een aan de (buitenlandse) partneruniversiteit gevolgd
opleidingsonderdeel, heeft hij recht op een herkansingsexamen, opgesteld en beoordeeld door de
coördinerende verantwoordelijke van de ontvangende universiteit. De regels die aan de
ontvangende universiteit gelden voor herkansingsexamens (voor gaststudenten) worden gevolgd.
Tijdstip en plaats van een herkansingsexamen worden geval per geval overeengekomen tussen de
ontvangende universiteit en de faculteit Rechten van de UHasselt.
§ 3. Indien de examenresultaten het studentensecretariaat niet tijdig bereiken, heeft de
beraadslaging plaats na de eerstvolgende examenperiode.

