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UHASSELT IS ANDERS.
ONTDEK HIER WAAROM!
Studeren aan UHasselt? We hebben een uniek onderwijsmodel, afgestemd op de wereld, de arbeidsmarkt én de
studenten van vandaag. Een unieke manier van opleiden, evalueren en samenwerken. Je studeert hier niet zomaar, je
wordt gevormd tot een ondernemend persoon met de juiste skills voor de job die jij later wil. Dat maakt van UHasselt de
universiteit van vandaag. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder. Of je komt gewoon eens kijken, natuurlijk…

Welkom, aan de universiteit van vandaag.

WE HOUDEN VAN
ACTIE ÉN INTERACTIE
“Aan de universiteit van vandaag
praat je wél in de les.”

WE ZETTEN IN OP
KORTE LESPERIODES

Aan UHasselt draait het allemaal om actie én interactie.
Dus ja: bij ons mag je praten in de les. Beter nog: soms
moét je praten. We zetten je aan om mee te zoeken naar
het antwoord. Géén éénrichtingsverkeer, jouw deelname is
cruciaal. Net daarom kiezen we voor een variatie aan
onderwijsvormen: hoorcolleges, responsiecolleges
(waarin je de leerstof bespreekt), groepsopdrachten,
werkzittingen (waarin je oefeningen maakt), stages,
practica, labo’s… Die variatie zorgt er bovendien voor dat
je geïnteresseerd en getriggerd blijft (nóg een voordeel).

“Aan de universiteit van vandaag leer je
aan dezelfde snelheid als je leeft.”

De wereld draait snel. Wij draaien mee, dat maakt het
leven vandaag snel, intens en boeiend. Het academisch
jaar van UHasselt weerspiegelt deze snelheid en intensiteit.
Aan UHasselt is het jaar opgedeeld in 2 semesters van
elk 20 weken. De bachelor is opgedeeld in 4 kwartielen
van telkens 10 weken (inclusief blok en examens). Da’s
inderdaad anders dan bij andere universiteiten. Goed
nieuws: het biedt jou twéé voordelen.

Naast al die verschillende lesvormen kiezen we voor kleine
groepen (geen overvolle aula’s bij ons). Dankzij die kleine
groepen kom jij aan de beurt, kan jij vragen stellen (en het
antwoord zoeken), zélf de handen uit de mouwen steken en
aan de slag gaan.

In deze korte onderwijsperiodes krijg je een beperkt
aantal opleidingsonderdelen, zodat je intensief met
deze leerstof kan bezig zijn. Je kan je dus écht ergens in
vastbijten. Het geeft de juiste focus en komt je leerproces ten
goede. En zo wordt de werkdruk meteen gelijkmatig over
het jaar gespreid.
En: we verzekeren dat iedereen in het eerste bachelorjaar
binnen de 10 weken weet waar hij/zij staat. We
examineren zodra een vak afgerond is. Dankzij deze
snelle feedback kan je je leerproces snel bijsturen. Je
kan met andere woorden snel groeien en schakelen.
En dat zal je later alleen maar van pas komen.
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WE GELOVEN IN
DENKEN ÉN DOEN
“Aan de universiteit van vandaag
is doen een hoofdvak”

Vanaf je eerste bachelorjaar ontwikkel je naast academische
vaardigheden ook professionele skills. Welke? Helder
presenteren en communiceren, project management, time
management, multidisciplinair samenwerken, zelfsturend
handelen, ethisch denken en doen.

WE GELOVEN IN BEGELEIDING
VAN ONZE STUDENTEN
“Aan de universiteit van vandaag
geef jij je richting richting.”

Onze variatie in lesvormen (van klassieke hoorcolleges tot
practica, responsiecolleges, labo’s en veldwerk) helpen je
bij het ontwikkelen van al die vaardigheden. In veel van
die vormen werk je in kleinere groepen, dat zorgt ervoor
dat jouw inbreng van belang is, dat je mee moet denken
en doen, dat je aan bod komt, zo leer en groei je sneller.
Elke lesvorm zet in op een verschillende skill. En al die skills
leiden samen tot sterke studenten.

Iedere student is anders. Iedere student krijgt daarom de
begeleiding die hij nodig heeft.
Door de kleine groepen ligt de drempel tussen docenten
en studenten laag: tijdens de colleges is er tijd en ruimte
voor uitleg. Heb je toch nood aan meer uitleg? Geen
probleem. Onze proffen en hun assistenten hebben heel wat
contactmomenten, zo kan je altijd bij hen terecht voor meer
informatie. In sommige opleidingen zijn er zelfs mentoren,
coaches en tutoren.

We reiken je niet alleen enkele vaardigheden aan, we sturen
je ook de wereld in. UHasselt is deel van een community
van internationale docenten, onderzoekers en studenten.
We doen aan uitwisselingen met buitenlandse universiteiten,
onderzoekscentra en organisaties.

Ook op het vlak van begeleiding geloven we in een
groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig
studeren én doen. Zo groei en leer je het meest.

En daar stopt het niet. Wil je al een stap zetten in de echte
wereld? Ook daarvoor zijn heel wat opportuniteiten aan
UHasselt. Zo kan je bijvoorbeeld meewerken aan TEDxUHasselt. Droom je nog iets groter: van een eigen bedrijfje
bijvoorbeeld? UHasselt steunt ondernemende studenten op
alle manieren. Vraag maar aan onze oud-studenten die hun
eigen bedrijf oprichtten tijdens hun studie.

Blijf je tijdens je studie toch twijfelen aan jezelf of je
studiekeuze? Dat gebeurt wel vaker dan je denkt. Een goede
studiekeuze maken en de richting vinden die bij jou past,
is niet eenvoudig. Daarom hebben wij een heel team van
studiebegeleiders en studieloopbaanbegeleiders die voor je
klaar staan. Ze helpen je met al je vragen, maar helpen je
ook vlot doorstromen naar een andere studierichting als je
niet meteen je draai vindt.

Waarom we dit aan UHasselt allemaal doen?
Dankzij deze werkwijze en al deze ervaringen doe je zoveel meer op
dan enkel kennis. Dat is waardevol en onbetaalbaar. Dus ja, UHasselt
is anders. Ons onderwijs is uniek én afgestemd op de jobmarkt, wereld
en studenten van vandaag. Geen wonder dat onze afgestudeerden snel
werk vinden.
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Ons onderwijs zélf eens
ontdekken? Kom gerust langs
op een meeloopdag of een
proefrit!

BACHELOR EN MASTER IN DE

RECHTEN
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DE OPLEIDING ONTLEED
BACHELOROPLEIDING
BACHELOR in de rechten
3 jaar = 180 studiepunten
VERKORTE BACHELOR in de rechten
2 jaar = 127 studiepunten

MASTEROPLEIDING
MASTER in de rechten
Twee afstudeerrichtingen: Rechten en Overheid en recht
2 jaar = 120 studiepunten

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

SCHAKELPROGRAMMA
2 jaar = 90 studiepunten
Voor professionele bachelors in het bedrijfsmanagement met optie of afstudeerrichting Rechtspraktijk

WERKMETHODEN
• Probleem- en opdrachtgestuurd onderwijs
• Onderwijsbijeenkomst, hoorcolleges en practica
• Zelfstudieopdrachten en casussen

JAARINDELING
Onderwijs gegroepeerd in 4 kwartielen van ongeveer 10 weken

EXAMENSPREIDING
Examens na afsluiting van elk kwartiel

AARD VAN DE OPLEIDING
Dagopleiding

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

meer info op www.uhasselt.be/rechten
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bekijk het opleidingsfilmpje via
www.uhasselt.be/videos

IN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG
STUDEERT DE JURIST VAN DE TOEKOMST
Studeren: het is vandaag niet meer hetzelfde als gisteren. En maar goed ook. Want jij bent anders. De arbeidsmarkt
is meer divers. De wereld draait sneller. En onze rechtenopleiding is daar helemaal op afgestemd. De Hasseltse
rechtenopleiding is een uniek samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en Maastricht
University. Ze onderscheidt zich van andere opleidingen in binnen- en buitenland door het opdracht- en
probleemgestuurd onderwijs en het bestuderen van de wisselwerking tussen het internationaal, het Europees en het
Belgisch recht. Tijdens deze studie denk je creatief en inventief na over recht. Je denkt én doet. Altijd met een open
blik. Nooit vastgeroest. Net zoals je zelf bent. Onze opleiding is afgestemd op wat jij verlangt, wat de sector verwacht
en wat de wereld nodig heeft.
Welkom aan de universiteit van vandaag!

UHASSELT
KNOWLEDGE IN ACTION

FACULTEIT RECHTEN
BACHELOR
RECHTEN

180
SP

MASTER
RECHTEN

120
SP
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WAAROM RECHTEN
STUDEREN AAN UHASSELT
JE WORDT EEN
SPECIALIST, IN
BELGISCH, EUROPEES
ÉN INTERNATIONAAL
RECHT

JE LEERT VIA
REALLIFECASES

1

Al vanaf het eerste bachelorjaar
gaat er veel aandacht naar de
wisselwerking tussen het Belgisch
recht enerzijds, en het internationaal
en Europees recht anderzijds. In
onze opleiding vormt het Europees
en internationaal recht niet louter een
zijstapje, maar is het hét fundament
waarop alles steunt. Deze dubbele
expertise wordt mede mogelijk
gemaakt doordat de rechtenopleiding
een gezamenlijk initiatief is van
de Universiteit Hasselt, de KU
Leuven en Maastricht University.
De expertise van deze drie partners
leidt tot een interessant programma
met heel eigen accenten.

2

Een jurist moet niet alleen de
rechtsregels 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 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.

Aan de universiteit van
vandaag is een opleiding
nooit enkel academisch,
maar ook altijd praktisch.
UHasselt is anders. Blader snel even
terug naar pagina 2.
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JE WORDT KLAARGESTOOMD VOOR
EEN JOB IN HET
MIDDEN VAN DE
SAMENLEVING

3

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
verwachten we 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,
strafrecht, fiscaliteit of
arbeidsverhoudingen? Dan is rechten
een goede keuze voor jou!

DE STUDENT RECHTEN

HET PROFIEL VAN DE
RECHTENSTUDENT

Werkweek van
een student Rechten
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 onderwijsbijeenkomst van dinsdag ga je daarna aan
de slag met je blokboek waarin je de nodige instructies vindt voor je zelfstudieopdrachten. In de onderwijsbijeenkomst van dinsdag wordt er teruggekoppeld
over je opdracht en gereflecteerd op het hoorcollege van maandag. Na deze
onderwijsbijeenkomst werk je aan een (schrijf)opdracht voor het practicum op
woensdag. Op woensdag ga je naar het practicum en werk je verder aan je
zelfstudieopdrachten. Het tweede hoorcollege van de week volgt op donderdag
en ook nu wordt de onderwijsbijeenkomst 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 10 à 12 uren. Per contactuur
wordt drie à vier uur zelfstudie voorzien.
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Naast maatschappelijke
interesse moet je als rechtenstudent over een goed analytisch
vermogen beschikken en cre
atief zijn. Het is een misvatting
dat je rechtsregels – die vaak snel
wijzigen – uit het hoofd moet leren. Een uitgebreide verzameling
wetteksten wordt opgenomen in
je codex, een belangrijk hulpmiddel bij je 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 opgelost.
Mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid zijn troeven
voor jou als rechtenstudent. Het
correct en genuanceerd leren formuleren van een argumentatie en
het leren schrijven van een helder
betoog zijn essentieel.

VOORBEELD LESWEEK
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Onderwijsbijeenkomst
Practicum 1

Hoorcollege
Beginselen van
het recht

VRIJDAG

9u
10u
11u
12u

Hoorcollege
Beginselen van het
recht

13u
14u
15u

Onderwijsbijeenkomst
Beginselen van
het recht

Onderwijsbijeenkomst
Economie

16u
17u
18u
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Onderwijsbijeenkomst
Beginselen van
het recht

“Omdat vaardigheden belangrijk zijn voor een jurist worden deze uitgebreid geoefend door onder
meer een moot court en verschillende practica.”
Dennis Fransen, alumnus
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BACHERLOROPLEIDING

Eerste bachelor

1

In de bacheloropleiding volgen alle studenten hetzelfde programma, waarin je een grondige basiskennis van het
recht verwerft. Na een inleidend blok Beginselen van het recht worden in het eerste bachelorjaar de opleidingsonderdelen Staatsrecht, Verbintenissenrecht en Internationaal en Europees recht aangeboden. Daarnaast
worden practica georganiseerd die je basisvaardigheden bijbrengen: Oplossen van juridische problemen en
Juridisch schrijven. Het taalvak, Legal English, vult het programma aan. Dit opleidingsonderdeel moet je in staat
stellen om Engelstalige juridische teksten te begrijpen en colleges te volgen in het Engels. Je programma in eerste
bachelor wordt vervolledigd met de opleidingsonderdelen Economie en Geschiedenis van het recht en rechtvaardigheid.

Tweede bachelor

2

In het tweede bachelorjaar worden opleidingsonderdelen zoals Strafen strafprocesrecht en Zaken- en contractenrecht aangeboden. Ook wordt
de aandacht voor het Europees en het internationaal recht bestendigd met
Engelstalige opleidingsonderdelen zoals International Law en Foundations of
the European Union. Bovendien krijg je het taalvak Français Juridique waarin
je o.a. leert om Franstalige juridische teksten te begrijpen en krijg je een derde
practicum waarin de vergelijking van verschillende rechtsstelsels centraal staat.

PROEVEN VAN RECHTEN
Proefrit:
Woensdag 14 maart 2018
www.uhasselt.be/proefritten
Infodagen:
10 maart 2018
22 april 2018
uhasselt.be/infodagen

Derde bachelor

3

In het derde bachelorjaar wordt je basiskennis over een aantal
belangrijke rechtstakken vervolledigd met bijvoorbeeld Fiscaal recht,
Bestuursrecht en Personen- en samenlevingsrecht. Je schrijft ook een
bachelorscriptie: een zelfstandig werkstuk waarmee je aangeeft dat je
naast kennis over een bepaald onderwerp, ook de nodige vaardigheden verwierf om hierover op een correcte juridische manier te schrijven.
Bovendien kun je in je derde bachelorjaar op Erasmus Belgica naar
de Université de Namur (zie pagina 20) of kan je deelnemen aan een
van de georganiseerde pleitwedstrijden (moot courts).
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Meer info over deze opleiding
www.uhasselt.be/rechten
www.uhasselt.be/videos
www.facebook.com/			
FaculteitRechtenUHasselt/

CONTACTPERSOON
Evelien Stinkens
evelien.stinkens@uhasselt.be
011 26 87 63

STUDIEPROGRAMMA
BACHELOROPLEIDING
Je bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (SP) die zijn verdeeld over drie bachelorjaren van elk 60 studiepunten.
Een studiepunt drukt de omvang van een opleiding of een opleidingsonderdeel uit. Het aantal studiepunten staat voor de
totale studietijd die een gemiddelde student aan dat opleidingsonderdeel moet besteden om het grondig te verwerken: les
volgen, voorbereidingen maken, studeren, opzoekwerk... Eén studiepunt komt overeen met 25 à 30 uur studietijd.

KWARTIEL 2*

november - februari

Beginselen van het recht
(8SP)

Staatsrecht (6SP)

Practicum 1: oplossen
van juridische problemen
(3SP)

KWARTIEL 3*

KWARTIEL 4*

Verbintenissenrecht
(10SP)

Internationaal
Europees recht (12SP)

Rechtsfilosofie (6SP)

Practicum 2:
juridisch schrijven (3SP)

Arbeids- en sociale
zekerheidsrecht (12SP)

International law (6SP)

februari - april

Legal English (3SP)
Geschiedenis van recht
en rechtvaardigheid
(4SP)

april - juni

TOTAAL: 60SP

EERSTE
BACHELORJAAR

KWARTIEL 1*

september - november

Rechten van de mens
(6SP)

Zaken- en contractenrecht (12SP)

Practicum 3:
rechtsvergelijking (4SP)

Gerechtelijk recht (6SP)

Bestuursrecht (4SP)

Europese integratie (6SP)

Recht in een multiculturele
samenleving (6SP)

Practicum 4: Moot Court (4SP)

Personen-, familie- en
familiaal vermogensrecht
(8SP)

Fiscaal recht (6SP)

Law of the internal market
(6SP)

Ondernemingsrecht,
met inbegrip van het
vermogensrecht (8SP)

TOTAAL: 180SP

Français juridique (4SP)

Foundations of the
European Union (6SP)

TOTAAL: 60SP

Straf- en
strafprocesrecht (10SP)

TOTAAL: 60SP

DERDE
BACHELORJAAR

TWEEDE
BACHELORJAAR

Economie (5SP)

Bachelorscriptie (6SP)
*Een kwartiel bestaat uit 10 weken (inclusief blok en examens).

“Het kwartielensysteem zorgt ervoor dat je als student zeer snel
feedback krijgt. Je leert al vlug zowel je sterke als zwakke punten
kennen en je kan bijschaven waar nodig.”

Eva Taverna, student

meer info op www.uhasselt.be/rechten
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OPLEIDINGSONDERDELEN
1ste BACHELOR
KWARTIEL 1

KWARTIEL 2

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.

Een ander basisvak is Staatsrecht. In dit opleidingsonderdeel maak je 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. En omdat kennis van geschiedenis van het recht bijdraagt tot een beter begrip van
het huidige rechtssysteem wordt tijdens je eerste jaar
ook al aandacht besteed aan de oorsprong van het
Europese recht in het opleidingsonderdeel Geschiedenis van Recht en Rechtvaardigheid.

Deze basiskennis wordt tijdens Practicum 1: oplossen van juridische problemen aangevuld met
elementaire juridische vaardigheden zoals het grondig
evalueren van rechtspraak, het zoeken van relevante
bronnen rond een rechtsvraag, werken met wetboeken,
etc.

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, staat
het juridisch taalvak Legal English in het eerste
jaar geprogrammeerd.

Het opleidingsonderdeel Economie biedt je een algemene vorming, maar is meteen ook een noodzakelijke
inleiding tot het ondernemingsrecht en het fiscaal recht.
De bedoeling van het opleidingsonderdeel Economie
is om enerzijds rechtenstudenten vertrouwd te maken
met de belangrijkste economische begrippen en de
economische manier van denken zodat zij anderzijds in
staat zijn het maatschappelijk debat inzake economisch
beleid te volgen en er aan deel te nemen.

“Internationaal en Europees recht komen al vroeg aan bod
in de opleiding. Dit zorgt ervoor dat je een zeer brede blik
ontwikkelt, essentieel voor een goede jurist.”

Britt Beliën, student
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KWARTIEL 3

KWARTIEL 4

In het opleidingsonderdeel Verbintenissenrecht
ligt de focus op rechtsproblemen tussen burgers
onderling. Het doel van dit opleidingsonderdeel is
het verkrijgen van een grondige kennis van en inzicht
in de begrippen, beginselen, concrete casuïstiek en
rechtsbronnen van het Belgische verbintenissenrecht,
ingebed in het Europees privaatrecht.

De wisselwerking tussen het internationaal, het
Europees en het Belgisch recht bestudeer je ook in het
afzonderlijke opleidingsonderdeel Internationaal
en Europees recht. Wat is de aard van het internationaal recht? Wat 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.

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

Je basiskennis van het recht wordt tijdens je eerste jaar
ten slotte aangevuld met juridische vaardigheden die
je leert tijdens Practicum 2: juridisch schrijven.
Hier leer je ondermeer correct juridisch verwijzen en
vaak gebruikte juridische documenten opstellen.
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IN DE UNIVERSITEIT VAN VANDAAG IS
DE TOEKOMST NOOIT VERAF
“We kregen inzage in verschillende dossiers, gaande van milieuinbreuken tot een verdacht overlijden. Ook ontdekten we hoe het
Parket precies communiceert met de lokale politie of hoe het een zaak
aanhangig maakt bij de rechtbank.”
Dorien Vandenwijngaerden, zomerstage Parket van Hasselt

CAMPUSGESPREKKEN

ZOMERSTAGES

PLEITCOMPETITIES

Elk jaar in oktober organiseert
onze faculteit ‘Campusgesprekken’. Gewapend met een weldoordacht cv wagen de masterstudenten zich aan een gesprek
met vertegenwoordigers van een
twintigtal grote advocatenkantoren. Op zoek naar dé perfecte
match... Voor sommigen zit er
vaak al meteen een heus jobvoorstel in, anderen worden uitgenodigd 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 biedt een stageplaats aan! Je
stagemeester geeft je inhoudelijke
opdrachten waardoor je een
concreet beeld krijgt van een
juridische werkplek.

Tijdens je studies kun je uiteraard ook deelnemen aan (inter)
nationale pleitcompetities. Soms
kan dat zelfs in het kader van een
opleidingsonderdeel. In plaats van
het schrijven van een Bachelorscriptie bieden we je bijvoorbeeld
de mogelijkheid om in teamverband deel te nemen aan de Moot
Court Grondwettelijk recht, die de
Belgische rechtenfaculteiten in het
voorjaar organiseren.
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“Het pleiten zelf was een onvergetelijke ervaring. De setting was
bijzonder professioneel! Ik wil deelname aan pleitwedstrijden zeker
aanraden, als persoonlijke verrijking, maar ook om eens echt voeling te
krijgen met de praktijk”
Kristof Wauters, interuniversitaire pleitwedstrijd NautaDutilh
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MASTEROPLEIDING

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.

GEMEENSCHAPPELIJKE
OPLEIDINGSONDERDELEN

42SP

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

AFSTUDEERRICHTINGEN

54SP

24SP

Masterproef
12SP

Overheid en recht

1

Afstudeerrichting /
Specialisaties
42SP

Rechten

2

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
opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn
Vermogensfiscaliteit, Schadevergoedingsrecht, Strafrecht in actie, Familie en vermogen, Consumentenrecht,
Vermogensrecht en Jeugdrecht en Kinderrechten.
De specialisatietrack Corporate focust zich vooral op
sociaal-economische aspecten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Advanced employment
law, Schadevergoedingsrecht, Law and Economics,
Fiscaal en economisch straf(proces)recht, Consumentenrecht, Vermogensrecht en International business law.
De prominentste beroepen waarop de afstudeerrichting
Rechten je voorbereidt, zijn die van advocaat, juridisch
adviseur en magistraat.

De afstudeerrichting Overheid en recht is sterk
verbonden met een van de segmenten op de arbeidsmarkt waar een duidelijke nood is aan juristen: de
overheid en de social profitsector. De overheid vraagt
almaar meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige juristen om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden te behartigen en de vergrijzing van
het overheidspersoneel kwalitatief op te vangen.
Ondernemingen en verenigingen hebben door toenemend overheidsoptreden 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 opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn onder andere
Grondige studie bestuursrecht, Vermogensfiscaliteit,
Grondige studie staatsrecht, Omgevingsrecht, Fiscaal
en economisch straf(proces)recht, Law and Economics
en Law and Power.
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“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 Overtuigingsleer

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. In je eerste masterjaar volg je het gemeenschappelijke opleidingsonderdeel
Onderhandelen en bemiddelen en in andere opleidingsonderdelen zal gewezen worden op de mogelijkheden die er
bestaan voor bemiddeling.
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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, parketmagistraat, bedrijfsjurist voor grote
concerns of banken, wetgevingsjurist op federale overheidsdiensten, wetenschappelijk onderzoeker, politicus, beleidsambtenaar (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 vaardigheden mee om
je ook na je afstuderen snel te kunnen inwerken in domeinen van het recht waarin je jezelf tijdens je studie niet hebt
gespecialiseerd.

BEROEPSKEUZES
RECHTEN
* ADVOCAAT

* AMBTENAAR BIJ
DE EUROPESE 		
INSTELLINGEN

* NOTARIS
* CURATOR

* AMBTENAAR BIJ DE
LOKALE, VLAAMSE OF
FEDERALE OVERHEID

* PARKETMAGISTRAAT
* RECHTER

* ONDERNEMER

* POLITICUS

* JOURNALIST

* DIPLOMAAT

* WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEKER

* GERECHTSDEURWAARDER

* ...

* BEDRIJFSJURIST
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GO INTERNATIONAL!

De wereld is een fascinerende plek! Daarom bieden we je
de kans om tijdens je studies een gedeelte van je opleiding in het buitenland door te brengen.

Erasmus Belgica:
een deel van je opleiding in
Franstalig België

In het kader van Erasmus kun je in je masterjaren een
semester of zelfs een volledig academiejaar aan een
buitenlandse gastuniversiteit doorbrengen. De faculteit
Rechten heeft meer dan vijftig plaatsen aan een vijftiental partneruniversiteiten, zoals onder meer aan
Universidad Católica de San Vicente Mártir (Valencia,
Spanje), Universidade Nova de Lisboa (Portugal), The
John Paul II Catholic University of Lublin (Polen), Universität
Passau (Duitsland), Université de Rennes (Frankrijk), Università degli Studi di Firenze (Italië), University of Liverpool
(Verenigd Koninkrijk), enzovoort. Het is zelfs mogelijk om
een semester door te brengen aan de prestigieuze Universidade Presbiteriana Mackenzie in São Paulo, Brazilië!

Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de
Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap van
België met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de gemeenschappen te bevorderen.
Studenten uit het hoger onderwijs kunnen enkele
maanden een deel van hun studies afleggen in een
andere gemeenschap. Zo kun je dus een taal- en
cultuurbad nemen in eigen land.
Tijdens de masteropleiding aan de faculteit Rechten
kun je een semester of volledig academiejaar aan
de Université de Liège verblijven. Sinds 2016-2017
kunnen bachelorstudenten op uitwisseling naar
de Université de Namur. De uitwisseling vindt
plaats tijdens het eerste semester van het derde
bachelorjaar.

Als je in het buitenland studeert, word je vrijgesteld van
inschrijvingsgeld aan de gastuniversiteit en betaal je het
gewone collegegeld aan de UHasselt. Afhankelijk van je
bestemming krijg je ook een beurs die een flink stuk van
je kosten dekt. De studieperiode aan de partneruniversiteit
wordt, na goedkeuring van het gekozen studiepakket,
academisch erkend. Een buitenlands verblijf is niet enkel
een persoonlijke verrijking, het vergroot ook je kansen op
de arbeidsmarkt: een buitenlandse uitwisseling toont aan
dat je zelfstandig, verantwoordelijk en vindingrijk bent, én
dat je in een internationale context kunt werken.

Jente Thijs trok in september 2017 op
Erasmus Belgica naar de UNamur:
“Een semester doorbrengen aan de
Université de Namur biedt de mogelijkheid om bepaalde rechtsvakken te
behandelen in het Frans en tegelijkertijd de Waalse Gemeenschap beter te
leren kennen. Je hebt hier in Namen het
échte Erasmus-gevoel, zonder al te ver
van huis verwijderd te zijn.”
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“Zelfstandig leren beslissingen nemen
(in een andere taal!), oplossingen zoeken voor onverwachte problemen en
een sociaal netwerk uitbouwen binnen
én buiten Europa zijn zonder twijfel de
grootste troeven van een Erasmusuitwisseling.” Dat zegt een enthousiaste
Anne Wils die een semester in Madrid
doorbracht.
Voor masterstudent Kevin Crahaij
voelde zijn Erasmusverblijf in Firenze
aan als ‘thuiskomen’! Hij zegt dan ook
onomwonden: “Mijn Erasmusavontuur
is het mooiste en belangrijkste dat ik
tot nu toe in mijn leven meemaakte.”

Als je Julie Leroy vraagt naar haar
Erasmusverblijf spreekt ze in superlatieven. “In Lissabon vind je alles wat je
nodig hebt om van je verblijf in het buitenland een zalige tijd te maken. Altijd
zon, goedkoop eten en drinken, een
prachtige stad, superlieve inwoners, en
prachtige stranden vlak buiten de stad.
En ja, ook de universiteit was top!”

Stef Vliegen trok een semester naar
het voor hem aanvankelijk ‘onbekende’
Polen. “Mijn Erasmusverblijf in Katowice gaf me de mogelijkheid om mijn
rechtenstudies vanuit een heel ander
perspectief te benaderen. Studeren doe
je in eerste instantie natuurlijk 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!”
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RECHTSBIBLIOTHEEK LIMBURG:
UNIEKE ONTMOETINGSPLEK VOOR
ONDERWIJS, ONDERZOEK ÉN PRAKTIJK
De Rechtsbibliotheek Limburg – in het Hasseltse gerechtsgebouw – opende in 2012 de deuren voor studenten, onderzoekers en professoren van onze faculteit. Zij delen er sindsdien de collectie met juristen, advocaten en magistraten. En
dat is een Belgische primeur! Door de Rechtsbibliotheek te integreren in het gerechtsgebouw stap je wanneer je boeken
en tijdschriften consulteert meteen binnen in de juridische wereld. Hoe je bronnenmateriaal moet consulteren, leer je
al in je eerste bachelorjaar binnen het opleidingsonderdeel Practicum 1: oplossen van juridische problemen. Bovendien
kun je in het gerechtsgebouw advocaten effectief aan het werk zien. Dat werkt drempelverlagend en past perfect in de
filosofie van de UHasselt en de FOD Justitie.
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RECHTENSTUDENTEN LEREN KUNST VAN HET PLEITEN IN HASSELTSE
GERECHTSGEBOUW
Net zoals piloten in opleiding leren vliegen in een vluchtsimulator en artsen in spe hun vaardigheden trainen
in een ziekenhuis, moet je als rechtenstudent leren pleiten. In het derde bachelorjaar trek je naar een echte
zittingszaal waar je door middel van een moot court (oefenrechtbank) je cliënt leert verdedigen. Het is van
groot belang dat je ideeën en oplossingen voor een juridisch probleem adequaat leert 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.
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BAANBREKEND ONDERZOEK
AAN UHASSELT

De faculteit Rechten is de jongste rechtenfaculteit van ons land. In 2013 werden de eerste
masterdiploma’s uitgereikt en in 2014 volgden de eerste doctoraatsverdedigingen.

Het onderzoek binnen onze faculteit gebeurt in onderzoekseenheden ondergebracht in het Centrum voor Overheid
en Recht (CORe) en sluit aan bij de beide afstudeerrichtingen die de faculteit Rechten voorziet voor haar masterstudenten: ‘Overheid en recht’ en ‘Rechten’.

familierecht, het contractenrecht, het vermogensrecht, het
economisch en sociaal recht. Ook alternatieve vormen van
geschillenbeslechting, zoals onderhandelen en bemiddelen, krijgen bijzondere aandacht.
Een doctoraat in de rechten wordt niet langer uitsluitend
gevaloriseerd in de academische gemeenschap. Het kan
eveneens de poort openen naar een carrière in de juridische wereld, het bedrijfsleven of de brede publieke sector.
Activiteiten in de schoot van de doctoral school helpen de
doctorandi daarbij op de juiste weg.

Een belangrijke plaats wordt toegekend aan de verhoudingen tussen burgers en overheid, onder meer in het
staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en fiscaal recht.
Daarnaast gebeurt er onderzoek naar de relaties tussen
de burgers onderling. Denken we bijvoorbeeld aan het

meer info op www.uhasselt.be/fac-rechten
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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.

enkele thema’s waarrond onze doctorandi werken: sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie, bemiddeling en gerechtelijke
organisatie, internationale rechtshulp in fiscale zaken,
het juridisch statuut voor de zorgouder, het gemeentelijk
belang als kern voor de lokale autonomie,…

Het onderzoek gebeurt in diverse onderzoekseenheden die
rapporteren aan CORe:
•
•
•
•
•
•

CORe kiest resoluut voor hoogstaand onderzoek in een
beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen en gelooft in
de meerwaarde van multidisciplinariteit.

Eenheid bestuursrecht
Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht
Eenheid fiscaal recht
Eenheid omgevingsrecht
Eenheid sociaal recht
Eenheid staatsrecht

Meer info:
www.uhasselt.be/CORe

Binnen deze verschillende eenheden bereiden momenteel
een twintigtal onderzoekers hun doctoraat voor. Dit zijn
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SOCIALE MEDIA

facebook.com/uhasselt
twitter.com/uhasselt
instagram.com/universiteithasselt

Via onze sociale media blijf je op de
hoogte van de laatste nieuwtjes van onze
universiteit. Deel je video’s, foto’s of
berichten met de hashtag #UHasselt.

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)
youtube.com/universiteithasselt
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HOE WORD JE
UHASSELT-STUDENT?
INSCHRIJVEN
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 2018. Surf
naar www.uhasselt.be/inschrijven.
2. Vanaf 29 juni 2018 kun je je
definitief inschrijven.
Je kan hiervoor terecht aan de
inschrijfbalie in de Oude Gevangenis
op campus Hasselt, iedere werkdag
van 9.00 tot 16.00 uur en dit van 29
juni tot en met 10 juli en terug vanaf
16 augustus tot en met 15 oktober.
We zijn ook open op zaterdag 7 juli
en 8 september telkens van 9.00 tot
12.00 uur. We sluiten van 11 juli tot
en met 15 augustus.

meer info op
www.uhasselt.be/inschrijven

OP KOT
Wat breng je mee?
• een kopie van je diploma secundair onderwijs;
• 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 bestaat uit een vast
bedrag aangevuld met een bedrag
per opgenomen studiepunt. Voor
2018 - 2019 betaal je, indien je 60
studiepunten opneemt, 108,8 euro
als beursstudent, 484,3 euro als
bijna-beursstudent en 922,3 euro als
niet-beursstudent. De meest recente
info kan je steeds terugvinden op
www.uhasselt.be/studiegelden*

*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

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 huisvesting@uhasselt.be). De kamers uit
het kamerbestand (Hasselt, Genk,
Diepenbeek) behoren tot de best
ingerichte en goedkoopste in Vlaanderen. Je vindt hier een aanbod van
meer dan 3.000 kamers. Huurprijzen
bedragen gemiddeld 300 euro per
maand. Huren kun je voor een periode van maximum 11 maanden.
Studenten die een kamer huren uit het
kamerbestand en gebruikmaken van
het modelhuurcontract van UHasselt,
treden gratis toe tot de collectieve
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien kun je bij eventuele
problemen en geschillen een beroep
doen op de huisvestingsdienst van
UHasselt. Een geactualiseerde lijst
van vrije kamers is vanaf april beschikbaar.
Studenten die een kamer huren uit
het kamerbestand van UHasselt
en aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen, hebben recht op
een woontoelage. De woontoelage
varieert tussen 435 euro en 760 euro
(2017-2018).

meer info op
www.uhasselt.be/op-kot
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HOEVEEL KOST STUDEREN?

JE VOORDELEN ALS
UHASSELT-STUDENT

Studeren kost wel wat.
www.uhasselt.be/studiegelden

bepaalde financiële voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een
boekentoelage van 175 euro per jaar.

• 33% korting in de
studentenrestaurants wanneer je
betaalt met je studentenkaart

MULTIMEDIA
Via de groepsaankoop van UHasselt
kunnen alle studenten een laptop aan
een scherpe prijs aankopen.
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kun je voor je UHasselt
laptop bovendien beroep doen op
een afbetalingsplan zonder intrest.
Studenten die aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen, komen
eenmalig in aanmerking voor een
laptop-/tablettoelage. De toelage
varieert tussen 100 euro en 250 euro
(2017-2018).

• een gratis fiets (tot uitputting
voorraad) tegen een waarborg van
70 euro

Aan UHasselt bieden we studenten
echter heel wat financiële voordelen.
STUDIETOELAGE
Studietoelage van de Vlaamse
overheid
De Vlaamse overheid reikt een
studietoelage uit aan studenten. Daar
zijn uiteraard voorwaarden aan
verbonden. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Neem dan zeker een
kijkje op www.studietoelagen.be
Voorschot op je studietoelage
van de Vlaamse overheid
Omdat de procedure voor deze toekenning een paar maanden op zich
laat wachten, kunnen studenten in
tussentijd bij UHasselt een voorschot
vragen op deze studietoelage.
BOEKENTOELAGE
Behalve je studiegeld is er ook de
investering in cursussen en handboeken. Dit bedrag is afhankelijk van je
studierichting en studiejaar, en schommelt voor de eerstejaars tussen
225 en 1000 euro. Je kan de kosten
per studierichting raadplegen op
www.uhasselt.be/studiekosten

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

• 50% terugbetaald op je abonnement
voor het openbaar vervoer
• een campuspas voor slechts 20 euro
per jaar voor busverplaatsingen in
de regio Hasselt en Diepenbeek
• aangename, comfortabele
studentenkamers die ook nog
betaalbaar zijn (gemiddeld 300 euro
per maand)
• een taxidienst op zondagavond
van het station van Hasselt naar je
kotadres
• een laptop aan een scherpe prijs

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

• talloze sportfaciliteiten in de
omgeving van de campussen
• korting op je fitnessabonnement
of kortingen voor andere
sportactiviteiten
• 50% korting in het Cultuurcentrum
Hasselt

Sommige handboeken kun je meerdere
jaren gebruiken. Studenten die aan

• gratis bibliotheekkaart PBL

meer info op
www.uhasselt.be/socialedienst
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ÉÉN UNIVERSITEIT,
TWEE CAMPUSSEN
UHasselt heeft haar hoofdzetel in de Oude Gevangenis op campus Hasselt. Nieuwe studenten komen zich hier inschrijven aan 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, studentenvoorzieningen, studiebegeleiders en de ombudspersonen.
De lessen van de opleiding rechten vinden plaats op de campus in Hasselt.

meer info over de ligging van de verschillende gebouwen op
www.uhasselt.be/contact-en-ligging
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VRAGEN?
VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE OPLEIDING:

Rechten
Evelien Stinkens
evelien.stinkens@uhasselt.be
011 26 87 63

Studiebegeleiding
studiebegeleidingREC@uhasselt.be
www.uhasselt.be/studiebegeleiding

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

PROEVEN VAN

UHA SSELT
INFODAGEN
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 | MASTERBEURS
ZATERDAG 10 MAART 2018 | BACHELORBEURS
ZATERDAG 21 APRIL 2018 | BACHELORBEURS
MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018 | 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

