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2 jaar = 120 studiepunten

Dagopleiding

Probleemgestuurd onderwijs: hoorcolleges en onderwijsbijeenkomsten (in 
kleine groepen)

• Rechtstreeks
• Via Schakelprogramma
• Via verkorte bachelor

• Kwartielensysteem met examens na elk kwartiel
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WAAROM JE MASTER DOEN 
AAN UHASSELT?

Een jurist moet niet alleen de rechtsregels kennen, hij moet ze 
vooral weten te vinden en ermee kunnen werken. Vandaar 
ook dat ook doorheen de masteropleiding wordt geopteerd 
voor probleemgestuurd onderwijs, waarbij opdrachten 
en problemen uit de juridische 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 academici, maar ook uit advocaten, 
magistraten en andere praktijkjuristen. Op die manier kom je 
al zeer vroeg in contact met het beroepsveld.

Daar waar de bacheloropleiding zich onderscheidt 
door de ruime en grondige aandacht voor Europees en 
internationaal recht, differentieert de masteropleiding 
zich door de aandacht voor onderhandelen en 
bemiddelen. Al te vaak worden juridische geschillen 
enkel beslecht via een lange, dure procedure voor de 
rechter. Het recht is nochtans zoveel meer; het recht speelt 
al een rol alvorens er een geschil is: goede afspraken 
maken immers goede vrienden.. Maar ook wanneer er toch 
een geschil is, kan een redelijk gesprek tot een vlugge en 
constructieve oplossing leiden waarin beide partijen zich in 
terugvinden.

JE LEERT VIA 
REAL-LIFE CASES 

ONDERHANDELEN 
EN BEMIDDELEN1 2

“In het masterprogramma besteden we ook veel aandacht aan de kunst van het pleiten. Logisch, een goede advocaat 
kan het allebei. Op sommige momenten moet hij bemiddelen en onderhandelen, maar op andere momenten moet hij de 
belangen van zijn cliënt vurig en overtuigend kunnen bepleiten.”

Prof. dr. Stijn Verbist, professor Overtuingsleer



Je masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten en neemt twee jaar in beslag. Ze bestaat uit een gemeenschappelijk 
deel aangevuld met een specialisatie in één van onze afstudeerrichtingen: ‘Rechten’ en ‘Overheid en recht’. Het 
gemeenschappelijke deel omvat 42 studiepunten en elke afstudeerrichting 54 studiepunten. Het vrije keuzeluik omvat 
24 studiepunten*. In beide afstudeerrichtingen focus je op het recht als instrument van conflictvermijding, -hantering en 
-oplossing, niet alleen binnen maar vooral ook buiten de rechtbank.

*Je kiest 24 studiepunten over de twee masterjaren heen. Het aanbod aan keuze-opleidingsonderdelen bestaat uit het aanbod in de andere afstudeerrichting en/of spe-

cialisatietrack, instellingsbrede keuze-opleidingsonderdelen en uit geslecteerde oplieidingsonderdelen van de masteropleiding Rechten aan de KU Leuven en/of Maastricht 

University. Meer info op www.uhasselt.be/studiegids

AFSTUDEERRICHTINGEN
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De afstudeerrichting Overheid en recht is sterk ver-
bonden met een van de segmenten op de arbeidsmarkt 
waar een duidelijke nood is aan juristen: de overheid 
en de social profitsector. De overheid vraagt steeds 
meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige juristen 
om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden 
te behartigen en de vergrijzing van het overheidsper-
soneel kwalitatief op te vangen. Ondernemingen en 
verenigingen hebben door toenemend overheidsoptre-
den dan weer behoefte aan juristen die beslagen zijn in 
publiekrecht. Ook vanuit de advocatuur is er veel vraag 
naar juristen met een publiekrechtelijke achtergrond.

De afstudeerrichting Rechten biedt je een brede, 
algemene vorming die de verschillende aspecten van 
het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren van het 
recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en 
een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling. 
Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen tussen twee 
specialisatietracks, namelijk ‘Private’ en ‘Corporate’. 
De specialisatietrack Private focust zich vooral op 
familie, samenleving, procedures en contracten. De 
specialisatietrack Corporate focust zich vooral op 
sociaaleconomische aspecten.

Overheid en recht Rechten

KWARTIEL 1*
september - november

KWARTIEL 2*
november - februari

KWARTIEL 3*
februari - april

KWARTIEL 4*
april - juni
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Private international law 
(6SP) Recht en samenleving (6SP) Insolventierecht (6SP) Rechtsbescherming tegen 

de overheid (6SP)

Onderhandelen en bemiddelen (6SP)

Vermogensfiscaliteit (6SP)
Overheid en Recht + Private

Advanced employment law 
(6SP)

Corporate

Grondige studie 
bestuursrecht (6SP)
Overheid en Recht

Schadevergoedingsrecht (6SP)
Private + Corporate

Masterproef: 
methodologie 1 

Sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek (3SP)

Masterproef: 
methodologie 2 Logica 

(3SP)

Masterproef: methodologie 3
Rechtswetenschappelijk schrijven (6SP)
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Law and Economics (6SP)
Overheid en Recht + Corporate

Strafrecht in actie (6SP)
Private

Omgevingsrecht (6SP)
Overheid en Recht

Consumentenrecht (6SP)
Private + Corporate

Grondige studie 
staatsrecht (6SP)
Overheid en Recht

Vermogensrecht (6SP)
Private + Corporate

Law and Power (6SP)
Overheid en Recht

Jeugdrecht en 
kinderrechten (6SP)

Private

International business law (6SP)
Corporate

Fiscaal en economisch 
straf(proces)recht (6SP)

Overheid en Recht + Corporate

Familie en vermogen (6SP)
Private

Masterproef: masterscriptie (12SP)



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 het schakelprogramma
• 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. Het schakelprogramma omvat 90 studiepunten (SP). In de praktijk hebben studenten ongeveer 2 jaar nodig om 
het schakelprogramma af te ronden. De studenten volgen samen met de andere studenten les in zowel het 1ste, 2de als 
3de bachelorjaar.

KWARTIEL 1
september - november

KWARTIEL 2
november - februari

KWARTIEL 3
februari - april

KWARTIEL 4
april - juni
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Straf- en 
strafprocesrecht (10SP)

Staatsrecht (6SP) Verbintenissenrecht 
(10SP)

Internationaal en
Europees recht (12SP)
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Practicum 3: 
rechtsvergelijking (4SP) Rechtsfilosofie (6SP)
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Bestuursrecht (4SP)

Zaken- en contractenrecht (12SP)
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Personen-, familie- en 
familiaal vermogensrecht 

(8SP)
Europese integratie (6SP) Law of the internal market 

(6SP)



Via het verkort bachelorprogramma
Je kan enkel aan het verkorte bachelorprogramma beginnen als je houder bent van één van onderstaande diploma’s.  

• Academische bachelor
• Academische master
• Academische kandidatuur
• Professionele bachelor Sociaal Werk

De studenten die het verkorte programma volgen kiezen twee van de drie practica. Het verkorte programma omvat dan 127 
of 128 studiepunten (SP) afhankelijk van welke practica je kiest. De studenten volgen samen met de andere studenten les in 
zowel het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar.

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.

KWARTIEL 1
september - november

KWARTIEL 2
november - februari

KWARTIEL 3
februari - april

KWARTIEL 4
april - juni
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Beginselen van het recht 
(8SP) Staatsrecht (6SP) Verbintenissenrecht (10SP) Internationaal en

Europees recht (12SP)

OF Practicum 1: oplossen 
van juridische problemen 

(3SP)

Geschiedenis van recht en 
rechtvaardigheid (4SP)

Personen-, familie- en 
familiaal vermogensrecht 

(8SP)

Fiscaal recht (6SP)

OF Practicum 2: 
juridisch schrijven (3SP)
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Straf- en strafprocesrecht 
(10SP) Bestuursrecht (4SP) Arbeids- en sociale 

zekerheidsrecht (12SP)

Ondernemingsrecht, met 
inbegrip van het 

vennootschapsrecht (8SP)

Gerechtelijk recht (6SP) OF Practicum 3: 
rechtsvergelijking (4SP)

Zaken- en contractenrecht (12SP)

Law of the internal market 
(6SP)

Bachelorscriptie (6SP)



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

Meer info

 Evelien Stinkens

 evelien.stinkens@uhasselt.be

 011 26 87 63

Elk jaar in oktober organiseert 
onze faculteit ‘Campusgesprekken’. 
Gewapend met een weldoordacht 
cv wagen de masterstudenten zich 
aan een gesprek met vertegen-
woordigers van een twintigtal grote 
advocatenkantoren. Op zoek naar 
dé perfecte match... Voor sommi-
gen zit er vaak al meteen een heus 
jobvoorstel in, anderen worden uit-
genodigd voor een tweede gesprek 
in het kantoor, en weer anderen 
zijn al zeker van een zomerstage.

Vanaf je derde bachelor biedt de 
faculteit je de mogelijkheid om op 
vrijwillige basis een zomerstage te 
doen. Het aanbod is zeer ruim: van 
magistratuur over advocatuur tot 
overheid. Maar ook organisaties 
zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg 
bieden een stageplaats aan! Je 
stagemeester geeft je inhoudelijke 
opdrachten waardoor je een con-
creet beeld krijgt van een juridische 
werkplek.

In het kader van Erasmus kun je in 
je master een semester of zelfs een 
volledig academiejaar aan een 
buitenlandse gastuniversiteit door-
brengen. De faculteit Rechten heeft 
meer dan vijftig plaatsen aan een 
vijftiental partneruniversiteiten, zoals 
onder meer Universidad Católica 
de San Vicente Mártir (Valencia, 
Spanje), Universidade Nova de 
Lisboa (Portugal), Université de 
Rennes (Frankrijk), enzovoort. Het 
is zelfs mogelijk om een semester 
door te brengen aan de prestig-
ieuze Universidade Presbiteriana 
Mackenzie in São Paulo, Brazilië!

CAMPUSGESPREKKEN ZOMERSTAGES ERASMUS

“Mijn Erasmusverblijf in Katowice gaf me de mogelijkheid 
om mijn rechtenstudies vanuit een heel ander perspectief 
te benaderen. Studeren doe je in eerste instantie natuur-

lijk met je hoofd, maar tijdens zo’n buitenlands verblijf 
studeer je minstens evenveel met je hart. Je leert jezelf 

redden in een onbekende wereld, ontwikkelt nieuwe 
persoonlijke vaardigheden en durft alles te wagen wat 

gewaagd kan worden!” 
Stef Vliegen, alumnus


