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UNIEK 
ONDERWIJSMODEL

Je krijgt bij de start van je studies 
intensieve begeleiding die evolu-
eert naar autonoom leren. Want: jij 
verandert.

Je krijgt onderwijs in alle vormen: 
hoorcolleges, responsiecolleges 
(waarin je de leerstof bespreekt), 
groepsopdrachten, werkzittingen 
(waarin je oefeningen maakt), stages, 
practica, labo’s…

Vragen en antwoorden horen bij 
elkaar. Daarom word je constant 
uitgedaagd om mee te zoeken naar 
het antwoord op je vragen. Eénrich-
tingsverkeer is er op de UHasselt niet 
bij, jouw deelname is cruciaal.

Tijdens het eerste bachelorjaar heb 
je al binnen de 10 weken een eerste 
evaluatiemoment met snelle feedback. 
Vanaf 2018-2019 wordt dat zo voor 
iedereen. Op die manier weet je vlug 
waar je staat en of je studiekeuze de 
juiste is. Deliberatie gebeurt na het 
eerste en na het derde bachelorjaar.

Het jaar wordt opgedeeld in 2 semes-
ters van elk 20 weken, elk semester 
kan opgedeeld zijn in 2 kwartielen 
van telkens 10 weken (inclusief blok en 
examens). We verzekeren dat iedereen 
in het eerste bachelorjaar al binnen de 
10 weken evaluaties heeft, feedback 
krijgt en zijn leerproces zeer snel kan 
bijsturen. In deze korte onderwijs-
periodes krijg je een beperkt aantal 
opleidingsonderdelen zodat je intensief 
met de leerstof bezig bent en zodat 
de werkdruk gelijkmatig over het jaar 
gespreid wordt. 

Dit systeem is in 2017-2018 van toepassing 
voor alle opleidingen behalve geneeskunde, 
revalidatie wetenschappen en kinesitherapie, 
rechten en industriële wetenschappen.

We zijn ook kritisch voor wat we 
zelf doen. Zo evalueren we onze 
opleidingen voortdurend, om zeker te 
zijn dat ze nauw aansluiten bij onze 
onderzoeksdomeinen, bij vragen van 
studenten, bedrijven en overheden. De 
UHasselt werkt zo mee aan de maat-
schappelijke en economische ontwikke-
ling van Limburg en de hele Euregio.

Vanaf je eerste bachelor leer je naast 
academische vaardigheden ook 
professionele skills. Denk maar aan 
helder presenteren en communiceren, 
multidisciplinair samenwerken, zelfstu-
rend handelen en leren en zelfs ethisch 
denken en handelen. Geen wonder dat 
onze afgestudeerden snel werk vinden.

Kom vooraf proeven van de UHasselt, 
bijvoorbeeld tijdens de ‘open lesda-
gen’ en ‘meeloopdagen’. 
Ben je al ingeschreven, maar twijfel je 
aan je voorkennis? In september ben 
je welkom op de opfriscursussen van 
o.a. wiskunde, bouwchemie, bio-
mechanica… Bovendien word je als 
nieuwe student uitgenodigd voor een 
introductiedag waar je in een relaxte 
sfeer kan kennismaken met de cam-
pus, je docenten en je medestudenten.

Tussen jou en je docenten ligt een zeer 
lage drempel. Tijdens diverse contact-
momenten en de colleges kan je bij 
proffen en assistenten terecht voor meer 
uitleg. Heb je vragen over je studieme-
thode, studieplanning, je studieprogram-
ma of je studievoortgang? Ons team 
van studie(loopbaan)begeleiders staat 
voor je klaar. In sommige opleidingen 
krijg je een mentor/coach toegewezen 
of bieden we tutorprojecten aan. 

Onze flexibele leertrajecten en onze 
studiebegeleiding helpen je bovendien 
vlot doorstromen naar een andere 
studierichting als je niet meteen je draai 
vindt. 

De UHasselt ontwikkelde een 
diversiteitsbeleid voor studenten met 
een migratie-achtergrond, meertalige 
studenten, excellente studenten, 
topsporters, werkstudenten, student-
ondernemers, studenten met een 
zorgopdracht en studenten met een 
functiebeperking. Zo maximaliseren 
we de studiekansen voor iedereen.

Troeven UHasselt

BEGELEID 
ZELFSTANDIG LEREN

VERSCHILLENDE 
ONDERWIJSVORMEN

ACTIE ÉN 
INTERACTIE

SNELLE FEEDBACK
KWARTIELEN EN 

SEMESTERS 

ACTUELE OPLEIDINGKENNEN ÉN KUNNEN

BEGELEIDE OVERGANG 
VAN SECUNDAIR NAAR 

HOGER ONDERWIJS

INTENSE BEGELEIDING

KANSEN VOOR 
IEDEREEN

TROEFTROEF TROEF 31 2

TROEF 8TROEF 7

TROEF 5TROEF 4

TROEF 9

TROEF 10

TROEF 6

Studeren aan de UHasselt? Groot gelijk. We hebben een uniek 
onderwijsmodel – een unieke manier van onderwijs, evaluatie en 
samenwerken. Je studeert hier niet alleen, je wordt gevormd tot een bekwame 
en ondernemende student. Met de juiste skills voor je latere job. 

Daarom is UHasselt: de universiteit van vandaag!

Hoe we dat aanpakken? Hieronder vind je alvast onze troeven. Lees deze 
brochure of kom gewoon kijken hoe we dat in de praktijk brengen.

“De UHasselt 
afgestudeer-

den zijn flexibel 
en combineren 
academische 
diepgang met 
professionele 

skills.”
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DE OPLEIDING ONTLEED

meer info op 
www.uhasselt.be/rechten

bekijk het opleidingsfilmpje via
www.uhasselt.be/videos

BACHELOR EN MASTER IN DE 
RECHTEN

BACHELOROPLEIDING

BRUGPROGRAMMA’S EN VRIJSTELLINGEN

AARD VAN DE OPLEIDING

BEROEPSUITWEGEN

VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING

EXAMENSPREIDING

WERKMETHODEN

JAARINLEIDING

MASTEROPLEIDING

BACHELOR in de rechten
3 jaar = 180 studiepunten
VERKORTE BACHELOR in de rechten
2 jaar = 122 studiepunten

• Schakelprogramma voor professionele bachelors in het bedrijfsmanagement met optie of afstudeer-
richting Rechtspraktijk

• Voor meer informatie www.uhasselt.be/studiegids

Dagopleiding

Uiteenlopende functies in/bij de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, de bank- en ver-
zekeringssector, de overheid, de socialprofitsector, de politie, het gevangeniswezen, het onderwijs…

Voldoende kennis van Nederlands, Frans en Engels op het niveau van de derde graad algemeen 
secundair onderwijs

Examens na afsluiting van elk blok

• Probleem- en opdrachtgestuurd onderwijs
• Onderwijsgroepen, hoorcolleges en practica
• Zelfstudieopdrachten en casussen

Onderwijs gegroepeerd in blokken van ongeveer 7 weken

MASTER in de rechten
Twee afstudeerrichtingen: Rechtsbedeling en Overheid en recht
2 jaar = 120 studiepunten
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“Van een rechtenstudent verwacht je een 
warme belangstelling voor het reilen en zeilen van 

de maatschappij. Als jurist sta je immers midden 
in die maatschappij.”

FACULTEIT RECHTEN

BACHELOR
RECHTEN

MASTER
RECHTEN

180
SP

120
SP

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION

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

Een gedegen academische vorming 
wordt aangevuld met aandacht voor 
juridische vaardigheden en ‘lifelong 
employability skills’ (schriftelijke en 
mondelinge communicatie, teamwork, 
time management…). Tijdens je latere 
loopbaan als jurist zijn deze vaardig-
heden immers zeer belangrijk.

Al van in het eerste bachelorjaar gaat 
er veel aandacht naar de wisselwer-
king 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.

Een jurist moet niet alleen de rechts-
regels kennen, hij moet ze vooral 
weten te vinden en ermee kunnen 
werken. Vandaar ook dat doorheen 
de bachelor- en masteropleiding 
wordt geopteerd voor opdracht- en 
probleemgestuurd onderwijs, waarbij 
opdrachten en problemen uit de ju-
ridische praktijk worden opgelost en 
besproken in kleine groepen van een 
twintigtal studenten. Het tutorenteam 
dat dit onderwijs in kleine groepen 
begeleidt, bestaat niet enkel uit aca-
demici, maar ook uit advocaten, ma-
gistraten 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 ba-
nen moeten leiden. In die zin zijn sa-
menleving en rechtssysteem onlosma-
kelijk 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. Ben je geïnteresseerd 
in politiek, heb je belangstelling voor 
bijvoorbeeld consumentenzaken of 
arbeidsverhoudingen? Dan is rechten 
een goede keuze voor jou!

EEN SAMENWERKINGS-
VERBAND
MET EIGEN
ACCENTEN

JURIDISCHE
VAARDIGHEDEN EN

‘LIFELONG 
EMPLOYABILITY SKILLS’

OPDRACHT- EN 
PROBLEEMGESTUURD

ONDERWIJS: DE 
JURIDISCHE PRAKTIJK
IN KLEINE GROEPEN

RECHT EN 
MAATSCHAPPIJ:

HECHT MET ELKAAR 
VERBONDEN

WISSELWERKING TUSSEN
INTERNATIONAAL, 

EUROPEES EN 
BELGISCH RECHT

TROEF TROEF

TROEF TROEFTROEF 2 3

4 5

1

TROEVEN



98

Je week start op maandag met een inleidend hoorcollege waarin je een overzicht 
krijgt van de leerstof en de opdrachten voor de rest van de week. Om je voor te 
bereiden op de onderwijsgroep van dinsdag ga je daarna aan de slag met je 
blokboek waarin je de nodige instructies vindt voor je zelfstudieopdrachten.
In de onderwijsgroep van dinsdag wordt er teruggekoppeld over je opdracht 
en gereflecteerd op het hoorcollege van maandag. Na deze onderwijsgroep 
werk je aan een (schrijf)opdracht voor het practicum op woensdag. 
Op woensdag ga je naar het practicum en werk je verder aan je zelfstudie- 
opdrachten.
Het tweede hoorcollege van de week volgt op donderdag en ook nu wordt de 
onderwijsgroep van de volgende dag voorbereid.
Je merkt ongetwijfeld op dat ons onderwijsconcept er onder andere op gericht 
is je te stimuleren tot zelfstandig leren. Om je hiervoor voldoende tijd te geven, 
is het aantal contacturen per week beperkt tot 8 à 10 uren. Per contactuur 
wordt drie à vier uur zelfstudie voorzien.

Werkweek van 
een student Rechten

DE STUDENT RECHTEN

Naast maatschappelijke interesse 
moet een rechtenstudent over 
een goed analytisch vermogen 
beschikken en creatief zijn. Het 
is een misvatting dat rechtsregels 
– die vaak snel wijzigen – uit het 
hoofd moeten worden geleerd. 
Een uitgebreide verzameling wet-
teksten wordt opgenomen in je co-
dex, een belangrijk hulpmiddel bij 
studie en examens. Het is vooral 
belangrijk dat je kunt omgaan met 
die rechtsregels, dat je verbanden 
en toepassingsmogelijkheden 
ziet zodat juridische problemen 
kunnen worden vermeden of op-
gelost. Mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid zijn troeven voor 
een rechtenstudent. Het correct 
en genuanceerd leren formuleren 
van een argumentatie en het leren 
schrijven van een helder betoog 
zijn immers essentieel.

HET PROFIEL VAN DE 
RECHTENSTUDENT

“Een rechtenstudent moet over een goed 
analytisch vermogen beschikken en creatief zijn.”
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“Het is van groot belang dat studenten al 
vroeg in de opleiding hun ideeën en oplossingen 

adequaat leren communiceren.”

BACHERLOROPLEIDING

1

32

Bij de start van de opleiding word je ondergedompeld in de algemene beginselen van het recht, het publiek-
recht, het privaatrecht en het internationaal en Europees recht. In elk van deze vier opleidingsonderdelen 
verwerf je inzicht in de hoofdbestanddelen en leer je de basisbegrippen die aan de grondslag liggen van het 
(nationale) recht. Daarnaast worden er ook drie practica aangeboden en maken we je vertrouwd met juridisch 
Frans en Engels. 
Meer uitleg over de opleidingsonderdelen uit het eerste jaar vind je verderop in deze brochure.

In het derde jaar zijn onder andere volgende oplei-
dingsonderdelen aan de beurt: gerechtelijk recht, fis-
caal recht, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, 
personen- en samenlevingsrecht, Law of the Internal 
Market en Economische en politieke integratie in het 
naoorlogse Europa.

In de opleidingsonderdelen rechten van de mens en 
recht in een multiculturele samenleving ga je die-
per in op het recht in zijn brede maatschappelijke 
context.

Omdat kennis van de geschiedenis van het recht bij-
draagt tot een beter begrip van het huidige rechtssys-
teem wordt aan het einde van de bacheloropleiding 
aandacht besteed aan de oorsprong van het Europe-
se recht, in het opleidingsonderdeel De ontwikkeling 
van het recht in Europa. 

De bacheloropleiding afronden doe je met een 
scriptie, het hoogtepunt van je studie. Kennis van en 
inzicht in de rechtsmethodiek, grondige beschrijving 
van een onderwerp en mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid komen hierin samen, maar 
het accent ligt in hoofdzaak op de methodologie bij 
het schrijven van een onderzoeksrapport.

In een volgende fase van de opleiding krijgen de juridi-
sche opleidingsonderdelen een meer specifieke invulling, 
wordt de kennis van de verschillende rechtsgebieden 
uitgebreid en word je ingeleid in nieuwe vakgebieden. 
Zo bestudeer je in het tweede jaar straf- en strafpro-
cesrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, en 
zaken- en contractenrecht. Ook de Europese en interna-
tionale dimensie van het recht wordt nog sterker belicht 
in opleidingsonderdelen als Foundations of the EU en 
International Law.

Het opleidingsonderdeel economie biedt je een algemene 
vorming, maar is meteen ook een noodzakelijke inleiding 
tot het ondernemingsrecht en het fiscaal recht van het 
derde bachelorjaar. 

In rechtsfilosofie helpen we je je kritische reflectie te 
ontwikkelen: we bekijken het recht vanuit andere hoeken 
en dat scherpt bijvoorbeeld je redeneer- en probleemop-
lossend vermogen aan.

Het vierde practicum simuleert een rechtbank via een 
moot court. Zo werk je op een actieve manier aan de ver-
dere ontwikkeling van je schrijf- en spreekvaardigheden.

Eerste bachelor

Derde bachelorTweede bachelor

Net zoals piloten in opleiding leren vliegen in een vluchtsimulator en artsen in spe hun vaardigheden trainen 
in een ziekenhuis, moeten ook rechtenstudenten leren pleiten. Studenten aan de UHasselt trekken voor zo’n 
moot court (simulatierechtbank) al in het tweede bachelorjaar naar een echte zittingszaal, waar ze hun cliënt 
moeten verdedigen. Het is van groot belang dat studenten al vroeg in de opleiding hun ideeën en oplos-
singen voor een juridisch probleem adequaat leren communiceren. Het organiseren van moot courts in het 
Hasseltse gerechtsgebouw - in plaats van in een omgebouwd leslokaal - sluit naadloos aan bij het DNA van 
de Hasseltse rechtenopleiding. 

RECHTENSTUDENTEN LEREN KUNST VAN HET PLEITEN IN HASSELTSE 
GERECHTSGEBOUW



1312

EERSTE  
BACHELORJAAR

RECHTEN

BLOK 1.1
Beginselen van het recht 9 SP
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4 
SPStudieperiode en examen blok 1.1

BLOK 1.2
Staats- en bestuursrecht 8 SP

Studieperiode en examen blok 1.2

KERSTVAKANTIE

Studieperiode en examen Français juridique & Practicum 1

BLOK 1.3
Legal English 4 SP
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4 
SPStudieperiode en examen blok 1.3

BLOK 1.4
Privaatrecht 11 SP

Studieperiode en examen blok 1.4

PAASVAKANTIE

BLOK 1.5
Internationaal en Europees recht 12 SP

Pr
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 2
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 3

Studieperiode en examen blok 1.5 & Practicum 2

VAKANTIE

TWEEDE  
BACHELORJAAR

RECHTEN

BLOK 2.1
Strafrecht en strafprocesrecht 10 SP
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um
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M
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SPStudieperiode en examen blok 2.1

BLOK 2.2
International law 
Foundations of the European Union

6 SP
6 SP

KERSTVAKANTIE

Studieperiode en examen blok 2.2

BLOK 2.3
Rechtsfilosofie 6 SP

Ec
on

om
ie

4 
SP

Studieperiode en examen blok 2.3

LEESVRIJE WEEK

BLOK 2.4
Arbeids- en sociale zekerheidsrecht 12 SP

Studieperiode en examen blok 2.4

PAASVAKANTIE

BLOK 2.5
Zaken- en contractenrecht 12 SP

Ec
on

om
ie

Studieperiode en examen blok 2.5 & Economie

VAKANTIE

DERDE  
BACHELORJAAR

RECHTEN

BLOK 3.1
Gerechtelijk recht 
Economische en politieke integratie  
in het naoorlogse Europa 

6 SP

6 SP

Ba
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6 

SP

Studieperiode en examen blok 3.1

BLOK 3.2
Personen- en samenlevingsrecht 
Rechten van de mens

8 SP
6 SP

KERSTVAKANTIE

Studieperiode en examen blok 3.2

BLOK 3.3
De ontwikkeling van het recht in 
Europa

4 SP

Ba
ch

el
or

sc
rip

tie
6 

SP

Studieperiode en examen blok 3.3

LEESVRIJE WEEK

BLOK 3.4
Law of the Internal Market
Ondernemingsrecht m.i.v.  
het venootschapsrecht

6 SP

6 SP

Studieperiode en examen blok 3.4

PAASVAKANTIE

BLOK 3.5
Recht in een multiculturele samenleving
Fiscaal recht

6 SP
6 SP

Bachelor- 
scriptie

Studieperiode en examen blok 3.5 & verdediging bachelorscriptie

VAKANTIE

1 2 3

“In het eerste jaar verwerf je inzicht in 
de hoofdbestanddelen en basisbegrippen 

die aan de grondslag liggen van het recht.”

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING

meer info op www.uhasselt.be/rechten
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Je opleiding start met de basis in het opleidingsonderdeel 
Beginselen van het recht. Welke soorten problemen komen 
in een samenleving voor? Hoe worden hiervoor juridische 
oplossingen geformuleerd? Hoe verloopt dit in de praktijk? 
In dit opleidingsonderdeel krijg je de tools aangereikt om 
vanuit een juridische invalshoek de juiste vragen te stellen 
en zelf tot een oplossing te komen. In het opleidingsonder-
deel Privaatrecht doorloop je hetzelfde proces, maar daar 
ligt de focus op rechtsproblemen tussen burgers onderling.

Een ander basisvak is Staats- en bestuursrecht. In dit 
opleidingsonderdeel maak je in het luik staatsrecht kennis 
met de juridische fundamenten van de overheid en de 
relatie tussen de staat en de burger. Hierop wordt later in 
de opleiding verder gebouwd. Het luik bestuursrecht ligt 
in het verlengde van het staatsrecht, maar hierin bekijk je 
vooral de dagelijkse contacten tussen de burger en over-
heidsinstellingen. Het bestuursrecht vormt de basis voor het 
materieel publiekrecht, waaronder het fiscaal recht en het 
socialezekerheidsrecht. 

Deze basiskennis wordt in twee practica aangevuld met 
elementaire juridische vaardigheden, zoals het raadplegen 
en beoordelen van juridische bronnen, het omgaan met 
juridische bronnen en het juridisch schrijven. De twee prac-
tica lopen parallel met de juridische opleidingsonderdelen.

In een derde practicum rechtsvergelijking zal je ontdekken 
dat kennis van buitenlandse rechtsstelsels zeer waardevol 
is in de studie van je eigen rechtsstelsel. Het practicum 
staat stil bij de rechtsvergelijking als discipline en als 
methode, geeft je inzicht in de belangrijkste aspecten 
van enkele buitenlandse rechtsstelsels en rechtsfamilies, 
en besteedt veel aandacht aan de kernproblemen van de 
rechtsvergelijking: het vertalen van juridische informatie 
van de ene rechtstaal naar een andere rechtstaal.

Taal neemt een belangrijke plaats in doorheen de opleiding. 
Al vanaf het eerste jaar zal je literatuur in andere talen, 
Engels en Frans, moeten verwerken. Om je talenkennis op 
een hoger niveau te tillen, staan er juridische taalvakken 
Engels en Frans in het eerste jaar geprogrammeerd. 

De wisselwerking tussen het internationaal, het Europees 
en het Belgisch recht bestudeer je ook in een afzonderlijk 
opleidingsonderdeel. Wat is de aard van het internatio-
naal recht? Welk is de verhouding met het nationaal en 
Europees recht? Welke bronnen van het internationaal 
recht zijn er? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod 
komen. Verder gaat het opleidingsonderdeel in op diverse 
aspecten van de Europese integratie, de structuur van de 
EU en de bronnen van het Europees recht en de relatie 
tussen het Europees recht, de nationale rechtsordes en de 
Europese instellingen.

OPLEIDINGSONDERDELEN 
1STE BACHELOR

“De basisvakken worden in 
verschillende practica aangevuld met 
elementaire juridische vaardigheden.”

15
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De masteropleiding in de rechten neemt twee jaar in beslag. Ze bestaat uit een gemeenschappelijk deel aange-
vuld met een specialisatie in één van onze afstudeerrichtingen: Rechtsbedeling en Overheid en recht. Het gemeen-
schappelijke deel omvat 30 studiepunten, elke afstudeerrichting omvat 42 studiepunten. Het vrije keuzeluik omvat 24 
studiepunten.  
Je masteropleiding afronden, doe je met een masterproef van 24 studiepunten.

Het gemeenschappelijke deel van de masteropleiding 
heeft een publiekrechtelijke oriëntatie, met opleidingson-
derdelen als Recht en samenleving en Rechtsbescherming 
tegen de overheid. Deze focus komt ook terug in het 
onderzoek van de faculteit Rechten. 

Recht en samenleving is een sociologisch en politicolo-
gisch opleidingsonderdeel waarin je onder andere de 
leidende rol van de politiek in een democratische rechts-
staat analyseert. 

In het opleidingsonderdeel Rechtsbescherming tegen de 
overheid verwerf je een gedegen algemene kennis van de 
(preventieve) rechtsbescherming tegen overheidsoptreden, 
een grondige kennis van administratieve en juridische 
beroepen tegen overheidsbeslissingen en een grondige 
kennis van de bevoegdheden van de administratieve 
rechtscolleges.

Het gemeenschappelijke deel wordt aangevuld met de 
opleidingsonderdelen Insolventierecht en Private Internati-
onal Law en Onderhandelen en bemiddelen. Onderhan-
delen en bemiddelen spitst zich toe op het belang van 
buitengerechtelijke geschillenoplossing.

Zomerstages

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 Valencia (Spanje), Passau en Marburg 
(Duitsland), Cergy-Pontoise en Rennes (Frankrijk), Cassino en Firenze (Italië), Lublin (Polen), Lissabon (Portugal), 
Ankara (Turkije), Liverpool (UK)...

Internationale pole position

MASTEROPLEIDING

“Met een gezond evenwicht tus-
sen studeren en ontspanning kan 
ik besluiten dat mijn Erasmus-er-
varing een onbetaalbare kans was 
om enerzijds aan rechtsvergelijking 
te doen en anderzijds aan zelfont-
plooiing. Het zelfstandig beslissin-
gen nemen (in een andere taal), op-
lossingen zoeken voor problemen 
die zich onverwacht stellen en een 
sociaal netwerk uitbouwen binnen 
Europa, maar ook ver daarbuiten, 
zijn zonder twijfel de grootste troe-
ven van dit Europees initiatief.” 

Anne Wils, Erasmus Madrid

“Een dag stage zag er als volgt uit: inkijken van dossiers, een uiteenzetting van 
de feiten maken van een dossier, naar een zitting van de rechtbank gaan kij-
ken… We kregen inzage in verschillende dossiers, gaande van milieu-inbreu-
ken tot een verdacht overlijden. Ook ontdekten we hoe het Parket precies 
communiceert met de lokale politie of hoe zij een zaak aanhangig maakt bij de 
rechtbank. Het maken van een uiteenzetting van de feiten zorgde ervoor dat 
de handboeken inzake strafrecht al vlug bij ons op het bureau lagen. De consti-
tutieve bestanddelen van slagen en verwondingen, de regels inzake wettelijke 
herhaling, de voorwaarden voor probatie-uitstel… Alles werd opgefrist gedu-
rende deze twee weken stage…” 

Dorien Vandenwijngaerden, zomerstage Parket van Hasselt

Gemeenschappelijk deel

1 2

De afstudeerrichting Overheid en recht is sterk ver-
bonden met een van de segmenten op de arbeids-
markt waar een duidelijke nood is aan juristen: de 
overheid en de social profitsector. De overheid vraagt 
almaar meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskun-
dige medewerkers om haar toenemende taken en 
verantwoordelijkheden te behartigen en de vergrij-
zing van het overheidspersoneel kwalitatief op te van-
gen. Ondernemingen en verenigingen hebben door 
toenemend overheidsoptreden dan weer behoefte 
aan juristen die beslagen zijn in publiekrecht. De 
opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn 
onder andere Grondige studie bestuursrecht, Grondi-
ge studie fiscaal recht, Grondige studie staatsrecht, 
Omgevingsrecht, Overheidsfinanciën, States and 
Markets, en Law and state.

In beide afstudeerrichtingen focus je op het recht als instrument van conflictvermijding, -hantering en -oplossing, niet 
alleen binnen maar vooral ook buiten de rechtbank. Resultaatsgerichte strategieën bij het oplossen van juridische pro-
blemen en een specifiek opleidingsonderdeel over onderhandelen en bemiddelen komen aan bod. Je leert dus ook zelf 
vaardigheden ontwikkelen om deze beginselen toe te passen.

De afstudeerrichting Rechtsbedeling biedt je een bre-
de, algemene vorming die de verschillende aspecten 
van het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren 
van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsge-
bieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige 
ontwikkeling. De prominentste beroepen waarop 
deze afstudeerrichting je voorbereidt, zijn die van 
advocaat, juridisch adviseur en magistraat. De 
opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn 
onder andere Grondige studie personen- en samenle-
vingsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Vermogensrecht, 
Advanced Social Law, Criminal Law in Action, Con-
sumentenrecht en International Business Law.

Overheid en recht Rechtsbedeling
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“De probleemoplossende en creatieve 
aanpak van de richting onderscheidt onze 

juristen en maakt ze breed inzetbaar.”

Bouwen  
aan de toekomst

Een rechtenopleiding biedt je 
een uitstekende uitgangspositie 
op de arbeidsmarkt. Het is 
een brede juridische opleiding 
die je naast een degelijke 
academische vorming via het 
probleemgestuurd onderwijs 
ook klaarstoomt om creatief en 
probleemoplossend te werken. 
Dit onderscheidt onze juristen 
en maakt ze breed inzetbaar. Je 
loopbaanperspectieven zullen 
bovendien blijvend toenemen 
door de verdere juridisering van 
de samenleving.

Masters in de rechten gaan 
onder andere aan de slag als 
advocaat, notaris, parketmagis-
traat, bedrijfsjurist voor grote 
concerns of banken, wetge-
vingsjurist op federale over-
heidsdiensten, wetenschappelijk 
onderzoeker, politicus, beleids-
ambtenaar (diplomaat) bij 
internationale organisaties, in 
de social profit-sector, bij lokale 
overheden, de politie of het 
gevangeniswezen, fiscaal jurist 
in de belastingsadvieskantoor, 
journalist, milieuconsulent... Je 
mogelijkheden zijn dus zeer 
divers en uiteenlopend. 

De volledige opleiding geeft je 
de nodige inzichten en vaar-
digheden mee om je ook na je 
afstuderen snel te kunnen inwer-
ken in domeinen van het recht 
waarin je jezelf tijdens je studie 
niet hebt gespecialiseerd.

1918

RECHTEN

BEROEPSUITWEGEN

* ADVOCAAT

* NOTARIS

* CURATOR

* PARKETMAGISTRAAT

* RECHTER

* POLITICUS

* DIPLOMAAT

* GERECHTSDEURWAARDER

* BEDRIJFSJURIST IN DE PRIVÉ-SECTOR

* AMBTENAAR BIJ DE EUROPESE INSTELLINGEN

* AMBTENAAR BIJ DE VLAAMSE EN FEDERALE OVERHEID

* GEMEENTESECRETARIS

* ONDERNEMER

* JOURNALIST

* WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEKER

* ...
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BAANBREKEND ONDERZOEK
AAN DE UHASSELT

De UHasselt heeft een stevige onderzoeksreputatie opgebouwd in een aantal speerpuntdo-

meinen, onder meer in nanotechnologie en bio-elektronica, MS-onderzoek, revalidatie, mili-

euonderzoek, biostatistiek, toegepaste informatica, mobiliteit, ondernemerschap... en rechten.

Het Centrum voor Overheid en Recht 
(CORe) werd in 2008 opgericht in 
de schoot van de faculteit Rechten. 
CORe verricht fundamenteel en 
toegepast onderzoek binnen de sfeer 
van het publiekrecht in de ruime zin. 
Daarnaast gebeurt er onderzoek 
naar de relaties tussen de burgers on-
derling. Denken we bijvoorbeeld aan 
het familierecht en het sociaal recht. 

Het onderzoek sluit dan ook aan bij 
de beide afstudeerrichtingen die de 
faculteit Rechten voorziet voor haar 
masterstudenten: ‘Overheid en recht’ 
en ‘Rechtsbedeling’.

In onze jonge onderzoeksgroep be-
reiden, binnen verschillende eenhe-
den, momenteel twintig onderzoekers 
hun doctoraat voor.

Dit zijn enkele thema’s waarrond 
onze doctorandi werken:

• Het ‘gemeentelijk belang’ als kern 
van de lokale autonomie

• Bemiddeling en gerechtelijke 
organisatie

• Juridische grondslagen van de 
openbare dienst

• Eenzijdige wijziging van arbeids-
overeenkomsten in de publieke 
sector

• Internationale rechtshulp in fiscale 
(straf)zaken

• Juridisch statuut voor de zorgouder
• Sociaalrechtelijke aspecten van de 

beëindiging van een grensover-
schrijdende arbeidsrelatie

• Rechtszekerheid in de beoordeling 
van milieuhinder

• Forests under International Climate 
Change Law

• Recovery of illegal fiscal State aid 
in Belgium: legal consequences 
and legal protection

• The place of national courts in the 
new fundamental rights landscape 
of the EU
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HET STUDENTENLEVEN
AAN UHASSELT

Het studentenleven is meer dan 
de campus alleen. Dankzij de 
nabijheid van de stad Hasselt 
kan je terecht op een van de 
vele terrasjes, even shoppen 
in de winkelstraten, naar de 
film in de Kinepolis of cultuur 
opsnuiven in musea. Maar ook 
concertliefhebbers blijven niet op 
hun honger zitten. De Muzie-
kodroom, Kunstencentrum België, 
de Ethias Arena en Grensland-
hallen programmeren een brede 
waaier van artiesten en bands. 
Diepenbeek is the place to be 
voor de meeste studentenver-
enigingen. Dagelijks zijn er 
fakbars, cantussen, fuiven in de 
Fitlink en kotfeestjes. Rond de 
paasvakantie zijn er de jaarlijkse 
praesesverkiezingen, waarbij de 
opkomende praesidia stemmen 
ronselen met gratis vaten en 
spectaculaire stunts. Tot slot zijn 
er op de campussen regelmatig 
culturele activiteiten, debatten en 
concerten mee te pikken.

Zo veel te doen, 
zo weinig tijd

meer info op 
www.uhasselt.be/sport 
en op 
www.uhasselt.be/cultuur

Interesse in cultuur? Op de cam-
pussen worden regelmatig cultu-
rele activiteiten georganiseerd: 
concerten, tentoonstellingen, een 
poëziewedstrijd of debatten. 
Je kan ook gratis tickets voor 
filmpremières of tickets aan halve 
prijs voor optredens in het Cul-
tuurcentrum Hasselt verkrijgen. 
Hou de aankondigingen op de 
agora in het oog of surf naar 
www.uitinhasselt.be voor het 
cultuuraanbod in Hasselt.

Het sportief hoogtepunt van het jaar is de Hasseltse Studenten Regatta, 
een bikkelharde roeicompetitie tussen de roeiteams van de Limburgse 
universiteit en hogescholen. Maar het sportaanbod aan de UHasselt is 
groter dan roeien alleen, gaande van aerobic tot zwemmen. Je hebt echt 
geen excuus meer om stil te zitten. Onze groene campus nodigt uit om 
je benen te strekken of te relaxen in de zon. Bovendien fiets je in no time 
van Diepenbeek naar Hasselt over de fietssnelweg midden in de Limburg-
se natuur. 

Studentensport Limburg
Als je wil deelnemen aan het sportprogramma van Studentensport 
Limburg, koop je best een sportkaart. Deze kaart kost slechts 20 euro 
en wordt terugbetaald door de meeste mutualiteiten. Met de sportkaart 
geniet je van heel wat voordelen zoals gratis deelname aan het sport-
programma, korting bij initiaties, korting op toegangstickets voor externe 
sportaccommodaties, tussenkomst bij je fitnessabonnement… Je kan 
jouw sportkaart aanvragen via ‘mijn studentendossier’ (inschrijven voor – 
sportevent). Een uitgebreid overzicht van het sportprogramma vind je op 
www.studentensportlimburg.be.

Topsportstatuut
Beoefen je sport op hoog niveau? Dan kom je misschien in aanmerking 
voor een topsportstatuut. Met dit statuut geniet je van enkele faciliteiten 
om topsport en studeren succesvol te combineren. 

CULTUURSport

“We kunnen je veel vertellen over het
studentenleven aan de UHasselt, maar eigenlijk

moet je er gewoon zelf van proeven.”
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ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS (DERDE GRAAD)

Je voordelen als student MEELOOPDAGENPROEFRITTEN
• een gratis fiets (tot uitputting voorraad)

• je abonnement voor het openbaar vervoer wordt voor de helft 
terugbetaald en/of je geniet van een campuspas voor 20 euro voor 
busverplaatsingen in de regio Hasselt en Diepenbeek

• aangename, comfortabele studentenkamers die ook nog betaalbaar zijn

• een taxidienst op zondagavond van het station van Hasselt naar je kotadres

• een laptop aan een scherpe prijs

• talloze sportfaciliteiten in de omgeving van de campussen

• korting op je fitnessabonnement of kortingen voor andere sportactiviteiten

• 50% korting in het Cultuurcentrum Hasselt

Verschillende bacheloropleidingen van de UHasselt organiseren 
meeloopdagen voor individuele leerlingen op woensdagnamiddag of tijdens 
de vakanties. Wil je een beter beeld krijgen van de opleidingen en ben 
je benieuwd hoe het onderwijs aan de UHasselt werkt? Bezocht je al een 
infodag en twijfel je nog tussen bepaalde studierichtingen? Of wil je gewoon 
het studentenleven opsnuiven? Loop dan eens een halve dag mee met onze 
studenten. 

Voor de meeste opleidingen bevat deze meeloopdag een hoorcollege, 
een practicum in een labo of een oefeningensessie samen met de 
bachelorstudenten. Deze ‘open lesdag’ dompelt je onder in het leven van de 
student en je kunt al jouw vragen stellen.

Terwijl de meeloopdagen aan 
leerlingen de mogelijkheid geven om 
‘mee te lopen’ met onze studenten 
tijdens hun normale lessen en 
practica, richten we de proefritten 
op maat in voor leerlingen uit het 
secundair onderwijs. Zo kunnen jullie 
op een actieve manier proeven van 
een bepaalde opleiding.  
 
Tijdens deze proefritten verdiep je je 
samen met andere leerlingen in een 
actueel topic uit de bacheloropleiding 
op basis van speciaal ingerichte 
hoorcolleges, practica of opdrachten.

PROEVEN VAN DE UHASSELT?
DAT KAN MET UHASSELT@
SCHOOL!

meer info op 
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Grote honger of zin in 
een snelle hap? In onze 
studentenrestaurants kan je 
terecht voor een uitgebreid 
assortiment aan warme en 
koude gerechten. Betaal je met 
het PingPing betaalsysteem, 
dat geïntegreerd is in je 
studentenkaart, dan krijg je 
nog eens extra korting op 
de democratische prijzen 
in het restaurant. Naast 
onze restaurants op campus 
Diepenbeek en campus Hasselt, 
zijn er uiteraard nog tal van 
broodjeszaken, snackbars, 
koffiebars en restaurants in 
Diepenbeek en Hasselt.

Dagelijkse kost
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www.facebook.com/uhasselt

www.twitter.com/uhasselt 
(@uhasselt)

www.instagram.com/universiteithasselt

www.youtube.com/universiteithasselt

zoek onze universiteitspagina 
op LinkedIn

“UHasselt beleef je niet alleen op de campus.
Via onze sociale media blijf je op de hoogte van

de laatste nieuwtjes van onze universiteit. Heb je
zelf leuk nieuws? Deel je video’s, foto’s of

berichten met de hashtag #UHasselt.”

SOCIALE MEDIA
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HOE WORD JE
UHASSELTSTUDENT?

INSCHRIJVEN OP KOT
HOEVEEL KOST 
STUDEREN? UHASSELT BEREIKEN

Hoe inschrijven?
Als je je voor de eerste keer inschrijft 
aan de Universiteit Hasselt, dan doe 
je dat in twee fasen.

1. Voorinschrijven is verplicht 
 en doe je online. 
Dit kun je rustig thuis doen, vanaf 1 
februari t.e.m. 15 oktober 2017. Surf 
naar www.uhasselt.be/inschrijven.

2. Vanaf 30 juni 2017 kun je je 
 definitief inschrijven. 
Je kunt hiervoor terecht aan de 
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis 
op campus Hasselt. Iedere werkdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 30 
juni tot en met 7 juli en terug vanaf 
16 augustus tot en met 15 oktober. 
We zijn ook open op zaterdag 1 juli 
en 9 september. We sluiten van 8 juli 
tot en met 15 augustus.

Wat breng je mee?

Op zoek naar een kamer?  
Raadpleeg het kamerbestand via 
www.uhasselt.be/kamers  
of contacteer de huisvestingsdienst 
(tel. 011 26 80 56 of e-mail huis-
vesting@uhasselt.be). De kamers uit 
het kamerbestand (Hasselt, Genk, 
Diepenbeek) behoren tot de best 
ingerichte en goedkoopste in Vlaan-
deren. Je vindt hier een aanbod van 
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen 
bedragen gemiddeld 275 euro per 
maand. Huren kun je voor een perio-
de van maximum 11 maanden.

Studenten die een kamer huren uit het 
kamerbestand  
en gebruikmaken van het modelhuur-
contract van de UHasselt, treden gra-
tis toe tot de collectieve verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid. Boven-
dien kun je bij eventuele problemen 
en geschillen een beroep doen op de 
huisvestingsdienst van de UHasselt. 
Een geactualiseerde lijst van vrije 
kamers is vanaf april beschikbaar.

Studenten die een kamer huren uit 
het kamerbestand van de UHasselt 
en aan bepaalde financiële voor-
waarden voldoen, hebben recht op 
een woontoelage. De woontoelage 
varieert tussen 420 euro en 730 euro 
(2016-2017).

Behalve je studiegeld is er ook de 
investering in cursussen en handboe-
ken. Dit bedrag is afhankelijk van je 
studierichting en studiejaar, en schom-
melt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro. Sommige 
handboeken kun je meerdere jaren 
gebruiken. Studenten die aan bepaal-
de financiële voorwaarden voldoen, 
komen in aanmerking voor een boe-
kentoelage van 175 euro per jaar.

Via de groepsaankoop van de UHas-
selt kunnen alle studenten een laptop 
aan een scherpe prijs aankopen.  
Als je voldoet aan bepaalde voor-
waarden, kun je voor je UHasselt 
laptop bovendien beroep doen op 
een afbetalingsplan zonder intrest. 
Studenten die aan bepaalde finan-
ciële voorwaarden voldoen, komen 
eenmalig in aanmerking voor een 
toelage. De toelage varieert tussen 
100 euro en 250 euro (2016-2017).

Meer info over toelagen van de 
Vlaamse Overheid, toelagen via de 
UHasselt en andere financiële tege-
moetkomingen vind je op: 
 www.uhasselt.be/socialedienst.

Maakt je sociale of financiële situatie 
het moeilijk om te studeren? Loop dan 
zeker langs bij de sociale dienst van 
de UHasselt.

Campus Hasselt
Vanaf het Kolonel Dusartplein is 
campus Hasselt slechts twee minu-
ten wandelen. Alle streekbussen, 
H-bussen, de boulevardpendel en de 
Campushopper houden hier halt. 

Campus Diepenbeek
In Hasselt vertrekt elk kwartier een 
bus richting campus Diepenbeek en 
terug, onder andere de lijnen 45, 36 
en de Campushopper. Ook vanuit 
Genk is er elk half uur een bus rich-
ting deze campus. 

Voordelige tarieven
Schaf je je een Buzzy Pazz van 
minstens drie maanden aan om naar 
de campus te komen, dan betalen 
we je de helft van de kosten terug. 
Voor je treinabonnement van minstens 
drie maanden (in tweede klasse), 
hoef je bij aankoop slechts 50% te 
betalen (derdebetalerssysteem). Om 
te pendelen tussen campus Diepen-
beek en campus Hasselt of van het 
station Diepenbeek/Hasselt naar 
de campus, kun je een campuspas 
aankopen voor slechts 20 euro per 
jaar. De campuspas vraag je aan via 
je studentendossier. 

Arriveer je op zondagavond pas om 
22.00 uur of later aan het station van 
Hasselt, dan brengt onze taxiservice 
je naar je kot in Hasselt of Diepen-
beek. Aan de balie van de studenten-
voorzieningen koop je een taxiticket 
voor slechts één euro.

Met de fiets
Hasselt en Diepenbeek zijn zeer 
fietsvriendelijk. Je kunt de campussen 

• een kopie van je diploma secun-
dair onderwijs (enkel meebren-
gen als je het niet hebt kunnen 
uploaden bij de voorinschrijving);

•  je identiteitskaart;
• het attest van slagen voor het 

toelatingsexamen arts en tandarts 
(als je je voor geneeskunde wil 
inschrijven).

Hoe en wanneer betaal je het 
studiegeld?
Bij je definitieve inschrijving betaal 
je een voorschot. Betalen doe je met 
bancontact. In de loop van november 
ontvang je een afrekening voor het 
resterende saldo.

Het studiegeld voor 2017-2018 
bestaat uit een vast bedrag aange-
vuld met een bedrag per opgenomen 
studiepunt. Indien je 60 studiepunten 
opneemt, betaal je, 106,9 euro 
als beursstudent, 480,1 euro als 
bijna-beursstudent en 906,1 euro als 
niet-beursstudent.*

op een veilige en aangename manier 
bereiken via fietspaden die door het 
groen kronkelen. Op de campussen 
kan je je fiets veilig stallen.

Je kunt een tweedehands studenten-
fiets huren bij VEDO op de campus 
in Diepenbeek of in Hasselt bij de 
Fietspunten. Het huren van de fiets is 
gratis, er wordt enkel een waarborg 
van 70 euro gevraagd.

meer info op 
www.uhasselt.be/inschrijven

meer info op 
www.uhasselt.be/op-weg

meer info op 
www.uhasselt.be/op-kot

meer info op 
www.uhasselt.be/socialedienst

*De opleidingen rechten, informatica, biomedische wetenschappen en statistiek, worden georganiseerd 
door de tUL. De tUL is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt. Het 
studiegeld voor tUL-studenten vind je terug op onze website. www.uhasselt.be/studiegelden
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ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN

UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrij-
ven aan de UHasselt. Ook voor andere zaken van de studentenadministratie ben je welkom in de Oude Gevangenis. 
Uiteraard kan je ook op campus Diepenbeek beroep doen op de diensten van studentenadministratie, studentenvoor-
zieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
Lessen gaan zowel door op campus Diepenbeek als op de campus in Hasselt.

CAMPUS HASSELT
• faculteit Rechten 

(gebouw FR en de Oude Gevangenis)

CAMPUS DIEPENBEEK
• faculteit Architectuur en kunst 

(gebouw E en gebouw D)
• faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 

(gebouw D)
• School voor Mobiliteitswetenschappen 

(gebouw D)
• faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen 

(gebouw D)
• faculteit Industriële ingenieurswetenschappen 

(gebouw B (UCLL– KU Leuven) of gebouw H (PXL – 
UHasselt))

• faculteit Wetenschappen 
(gebouw D)

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE OPLEIDING:

VRAGEN?

 www.uhasselt.be

 www.facebook.com/uhasselt

 @uhasselt

 www.youtube.com/ 
 UniversiteitHasselt

 @universiteithasselt

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/studieloopbaanbegeleiding

Rechten

 Evelien Stinkens 

 evelien.stinkens@uhasselt.be

 011 26 87 63

Studiebegeleiding

 studiebegeleidingREC@uhasselt.be

 www.uhasselt.be/studiebegeleiding



PROEVEN VAN  

UHASSELT
INFODAGEN 
• WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017 

MASTERBEURS

• ZATERDAG 11 MAART 2017 
BACHELORBEURS

• ZATERDAG 22 APRIL 2017 
BACHELORBEURS

• MAANDAG 28 AUGUSTUS 2017 
INFOBEURS

Voor meer info en om je vooraf in te schrijven 
kun je terecht op:  
www.uhasselt.be/infodagen

MEELOOPDAGEN  
& PROEFRITTEN
OP WOENSDAGNAMIDDAG OF  
TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

Voor de exacte data en om je vooraf in te 
schrijven, kun je terecht op  
www.uhasselt.be/uhasseltatschool

Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE 3500 Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE 3590 Diepenbeek
Tel. 011 26 81 00 | studentenadministratie@uhasselt.be | www.uhasselt.be


