Reglement Studentenmobiliteit
Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen
HOOFDSTUK I: DE COMMISSIE STUDENTENMOBILITEIT
De Commissie Studentenmobiliteit van de Faculteit Rechten wordt samengesteld door de
Faculteitsraad en bestaat uit minstens drie leden waaronder een voorzitter. De academisch
coördinator internationalisering maakt ambtshalve deel uit van deze commissie.
De Commissie Studentenmobiliteit is belast met het uitvoeren van dit reglement en wordt
bijgestaan door de Cel Internationalisering en de studietrajectbegeleider.
Indien de Commissie Studentenmobiliteit een beslissing heeft genomen, kan de betrokken
student binnen de zeven kalenderdagen na kennisgeving een gemotiveerd verzoek tot
heroverweging hiervan indienen bij de voorzitter. De Commissie behandelt dit verzoek tot
heroverweging en deelt haar beslissing mee aan de student binnen de twintig kalenderdagen na
de indiening ervan..

HOOFDSTUK II: STUDIEVERBLIJF VAN
ANTWERPEN AAN GASTUNIVERSITEITEN

STUDENTEN

VAN

DE

UNIVERSITEIT

1. Inleiding
De Faculteit Rechten heeft voor de organisatie van de studentenmobiliteit met een aantal
Belgische en buitenlandse universiteiten samenwerkingsverbanden aangegaan. Deze
universiteiten worden hierna gastuniversiteiten genoemd.
Voor alle gastuniversiteiten gelden, behoudens uitdrukkelijke afwijking, dezelfde regels. De
studiepunten die behaald worden aan een gastuniversiteit die niet het ECTS creditsysteem
gebruikt, worden omgezet naar dit systeem. De gehanteerde omzetting is per universiteit te
vinden op Blackboard.
Aan elk van deze gastuniversiteiten kan een aantal studenten gedurende één of twee semesters
een studieperiode doorbrengen, mits goedkeuring van het gekozen pakket van
opleidingsonderdelen. Dit goedgekeurde pakket van opleidingsonderdelen en deze
studieperiode worden door de Faculteit Rechten academisch erkend. De student wordt
vrijgesteld van inschrijvingsgeld aan de gastuniversiteit en betaalt het gewone inschrijvingsgeld
aan de Universiteit Antwerpen.

2. Studieverblijf aan gastuniversiteiten door bachelorstudenten
II.2.1. De bestemming
Toelating tot de studie aan een gastuniversiteit kan uitsluitend worden verkregen voor de
Belgische universiteiten waarmee de Faculteit Rechten in het kader van ‘Erasmus Belgica’ een
samenwerkingsverband heeft aangegaan.
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II.2.2. De periode
Bachelorstudenten kunnen gedurende het tweede of derde bachelorjaar afhankelijk van hun
bestemming ofwel één semester ofwel een volledig academiejaar aan een gastuniversiteit
studeren.
De periode kan jaarlijks wijzigen, afhankelijk van de collegeroosters bij de gastuniversiteiten.
Het aanbod wordt jaarlijks bekend gemaakt via Blackboard en via een informatiesessie,
minstens een maand vóór de deadline om te kandideren.
II.2.3. De aanvraag
Voor de aanvraag van het gedeelte van het pakket van opleidingsonderdelen dat de studenten
aan de Universiteit Antwerpen moeten volgen, is het Onderwijs- en examenreglement (OER)
van de Universiteit Antwerpen van toepassing, inclusief de inschrijvingsprocedure
(PROC/ADOND/001) die integraal deel uitmaakt van het OER.
De aanvraag is ontvankelijk onder de volgende voorwaarden:
- voor uitwisseling in het tweede bachelorjaar:
 studenten die na één semester rechtenstudie voor alle opleidingsonderdelen van het
modeltraject van het eerste semester van het eerste bachelorjaar een creditbewijs
dan wel een gewogen gemiddelde van minstens 60% hebben behaald (waarbij voor
de vakken waarvoor de student geen examen afgelegd heeft of niet gewettigd
afwezig was een “0” score gehanteerd wordt);
- voor uitwisseling in het derde bachelorjaar:
 studenten die voor alle opleidingsonderdelen van het modeltraject van het eerste
bachelorjaar een creditbewijs hebben behaald;
 en voor alle opleidingsonderdelen van het modeltraject van het eerste semester van
het tweede bachelorjaar een creditbewijs dan wel een gewogen gemiddelde van
minstens 60% hebben behaald (waarbij voor de vakken waarvoor de student geen
examen afgelegd heeft of niet gewettigd afwezig was een “0” score gehanteerd
wordt);
 en voor het modeltraject van het tweede bachelorjaar, eventueel in een aangepast
traject met het oog op de uitwisseling, zijn ingeschreven.
De aanvraag is bovendien slechts ontvankelijk indien de student deze volledig, correct en tijdig
via Mobility Online registreert.
II.2.4 Selectie van de studenten
De studenten wier aanvraag ontvankelijk is, worden in neergaande volgorde gerangschikt
volgens hun resultaten. Voor deze rangschikking wordt een gewogen gemiddelde berekend op
basis van de resultaten van alle opleidingsonderdelen die behoren tot het programma dat de
betrokken student tot op het moment van de selectie heeft gevolgd. Voor de vakken waarvoor
de student geen examen afgelegd heeft of niet gewettigd afwezig was wordt een “0” score
gehanteerd.
De Commissie Studentenmobiliteit duidt de gastuniversiteit aan waar de bedoelde studenten
mogen gaan studeren rekening houdend met deze rangschikking, met het door de betrokken
student doorlopen studietraject en met het aantal beschikbare plaatsen.
De selectie en toewijzing van de gastuniversiteit gebeurt onder voorbehoud van het zullen
voldoen aan de voorwaarden om te vertrekken vermeld in punt II.2.6.
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II.2.5. Timing
De toewijzing van gastuniversiteiten gebeurt zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn
voor kandidaatstelling. De Commissie Studentenmobiliteit deelt haar toewijzingsbeslissing zo
snel mogelijk mee aan de studenten en aan de bevoegde organen van de faculteit.
II.2.6. Toelating tot vertrek
De Faculteit Rechten laat tot de studie aan een gastuniversiteit enkel de studenten toe die:
- ofwel, voor wat betreft uitwisselingen in het tweede bachelorjaar, voor alle
opleidingsonderdelen van het modeltraject van het eerste bachelorjaar rechten een
creditbewijs hebben behaald en zich aan de Universiteit Antwerpen voor het tweede
bachelorjaar rechten hebben ingeschreven;
- ofwel, voor wat betreft uitwisselingen in het derde bachelorjaar, voor alle
opleidingsonderdelen van het modeltraject van het eerste en tweede bachelorjaar
rechten een creditbewijs hebben behaald en zich aan de Universiteit Antwerpen voor
het derde bachelorjaar rechten hebben ingeschreven.
II.2.7. Studieprogramma aan de gastuniversiteit
De Commissie Studentenmobiliteit stelt voor elke gastuniversiteit een programma op waarin
de opleidingsonderdelen worden opgesomd die de student aan de gastuniversiteit volgt, en
bepaalt welke overeenstemmende opleidingsonderdelen de student bijgevolg aan de
Universiteit Antwerpen niet moet volgen. De student is tijdens zijn/haar uitwisselingsverblijf
onderworpen aan de reglementen van de gastuniversiteit.
II.2.8. ‘Learning agreement’
Voor de start van de studies aan de gastuniversiteit ondertekent de student de ‘learning
agreement’ en bezorgt deze aan de Cel Internationalisering.
II.2.9. Eventuele bijkomende opleidingsonderdelen van de gastuniversiteit
Het staat de student vrij aan de gastuniversiteit, naast de verplichte opleidingsonderdelen,
bijkomende opleidingsonderdelen te volgen. Deze opleidingsonderdelen worden op het
diplomasupplement vermeld, op voorwaarde dat de Commissie Studentenmobiliteit
goedkeuring heeft verleend aan het volgen van deze opleidingsonderdelen. Zij tellen vervolgens
mee bij de berekening van het eindresultaat van de bacheloropleiding. Deze bijkomende
opleidingsonderdelen worden evenwel niet meegeteld voor het behalen van de 180
studiepunten die vereist zijn voor het diploma van bachelor in de rechten.
II.2.10. Examens aan de gastuniversiteit
Voor de opleidingsonderdelen die de student aan de gastuniversiteit volgt, beoordelen de
examinatoren van de gastuniversiteit hem/haar volgens de aldaar geldende puntenschaal.
II.2.11. Mededeling van de aan de gastuniversiteit behaalde studieresultaten
De student verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk de aan de gastuniversiteit behaalde
studieresultaten mee te delen aan de Cel Internationalisering .
II.2.12. Erkenning van de aan de gastuniversiteit behaalde studieresultaten
De bevoegde examencommissie van de Faculteit Rechten erkent de resultaten en studiepunten
die de student aan de gastuniversiteit behaalde.
II.2.13. Gevolgen van tekorten op opleidingsonderdelen van de gastuniversiteit
Indien de student een tekort heeft op één of meer opleidingsonderdelen van de gastuniversiteit,
moet hij de betrokken examens van de gastuniversiteit hernemen. In uitzonderlijke gevallen
kan de Commissie Studentenmobiliteit hiervan afwijken door een vervangend examen te
organiseren aan de Universiteit Antwerpen.

3

3. Studieverblijf aan gastuniversiteiten door master in de rechten studenten
(Nederlandstalig programma)
II.3.1. De bestemming
Toelating tot de studie aan een gastuniversiteit kan uitsluitend worden verkregen voor de
universiteiten waarmee de Faculteit Rechten een samenwerkingsverband heeft aangegaan.
II.3.2. De periode
Masterstudenten kunnen in het eerste masterjaar gedurende het tweede semester, en in het
tweede masterjaar gedurende één of twee semesters, aan een gastuniversiteit studeren.
De studenten kunnen tijdens hun masteropleiding slechts eenmaal toegelaten worden om een
deel van hun studie aan een gastuniversiteit te volbrengen.
II.3.3. De aanvraag
Voor de aanvraag van het gedeelte van het pakket van opleidingsonderdelen dat de studenten
aan de Universiteit Antwerpen moeten volgen, is het Onderwijs- en examenreglement (OER)
van de Universiteit Antwerpen van toepassing, inclusief de inschrijvingsprocedure
(PROC/ADOND/001) die integraal deel uitmaakt van het OER.
De aanvraag is bovendien slechts ontvankelijk indien de student deze volledig, correct en tijdig
via Mobility Online registreert.
De studenten die in een bepaald academiejaar aan een gastuniversiteit willen studeren, moeten
hun aanvraag indienen bij aanvang van het tweede semester van het academiejaar dat
voorafgaat aan het academiejaar waarin zij aan een gastuniversiteit willen studeren. Deze
aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de datum die de Dienst Internationalisering van
de Universiteit Antwerpen bepaalt.
De studenten kunnen bij hun aanvraag naar eigen keuze en in volgorde van eigen voorkeur drie
gastuniversiteiten opgeven.
II.3.4. Selectie van de kandidaten en toewijzing van de gastuniversiteit
De Commissie Studentenmobiliteit selecteert de kandidaten. Zij wijst de kandidaten een
gastuniversiteit toe, op basis van de hierna vermelde criteria en op grond van een rangschikking.
Voor de selectie en de rangschikking van de studenten wordt een gewogen gemiddelde
berekend op basis van de resultaten van alle opleidingsonderdelen die behoren tot het door de
betrokken student tot op het moment van de selectie gevolgde studieprogramma. Voor de
vakken waarvoor de student geen examen afgelegd heeft of niet gewettigd afwezig was, wordt
een “0” score gehanteerd.
Studenten die een gewogen gemiddelde van minstens 58% hebben behaald worden geselecteerd
voor de studie aan een gastuniversiteit. De Commissie Studentenmobiliteit kan voor bepaalde
door haar aan te duiden gastuniversiteiten een hogere minimumscore vereisen. Deze wordt per
gastuniversiteit aan de studenten bekendgemaakt via Blackboard.
Voor de toewijzing van de gastuniversiteit worden de studenten door de Commissie in
neergaande volgorde van het gewogen gemiddelde gerangschikt. Hierbij maakt zij geen
onderscheid tussen studenten die in het eerste masterjaar en zij die in het tweede masterjaar aan
een gastuniversiteit willen studeren. De student die het hoogst scoort, heeft de eerste keuze van
gastuniversiteit. De daaropvolgende studenten krijgen in volgorde van hun rangschikking hun
gastuniversiteit toegewezen rekening houdend met hun keuzes en de beschikbaarheid van de
bestemmingen.
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In geval van ex aequo score voor twee of meer studenten die dezelfde gastuniversiteit hebben
geselecteerd, houdt de Commissie rekening met het globaal beeld van de studieresultaten, in
het bijzonder de duur van de studie en eventuele tweede zittijden van de betrokken studenten.
De selectie en toewijzing van de gastuniversiteit gebeurt onder voorbehoud van het zullen
voldoen aan de voorwaarden om te vertrekken vermeld in punt II.3.6.
II.3.5. Timing
De toewijzing van gastuniversiteiten gebeurt zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn
voor kandidaatstelling. De Commissie Studentenmobiliteit deelt haar beslissingen ter zake zo
snel mogelijk mee aan studenten en aan de bevoegde organen van de faculteit.
II.3.6. Toelating tot het vertrek
De geselecteerde student mag enkel effectief vertrekken naar een gastuniversiteit indien deze
het bachelordiploma heeft behaald en indien deze
- voor wat het vertrek in het eerste masterjaar betreft, zich ingeschreven heeft aan de
Universiteit Antwerpen voor het eerste masterjaar;
- voor wat het vertrek in het tweede masterjaar betreft, zich ingeschreven heeft aan de
Universiteit Antwerpen voor het tweede masterjaar, en een credit heeft behaald voor
alle opleidingsonderdelen van zijn/haar studieprogramma van het voorgaande
academiejaar, waaronder minstens de vier juridische plichtvakken van het eerste
semester van het eerste masterjaar.
II.3.7. Mededeling van het ontwerppakket van opleidingsonderdelen (‘Learning
Agreement’)
Aan de hand van de studie-informatie van de gastuniversiteit stelt de student zelf een
ontwerppakket van opleidingsonderdelen samen en deelt dit mee aan de Cel
Internationalisering. Het ontwerppakket van opleidingsonderdelen van het eerste semester moet
vóór 1 juni in het academiejaar voorafgaand aan het vertrek worden meegedeeld. Het
ontwerppakket van opleidingsonderdelen van het tweede semester moet vóór 1 november in
het betrokken academiejaar worden meegedeeld. Als de student wegens nalatigheid deze
termijnen niet respecteert, kan de Commissie Studentenmobiliteit, op verzoek van haar
voorzitter, de toelating tot de studie aan de gastuniversiteit herroepen.
II.3.8. Definitieve goedkeuring van het pakket van opleidingsonderdelen
De definitieve samenstelling van de opleidingsonderdelen wordt door de Commissie
Studentenmobiliteit goedgekeurd bij het begin van het buitenlandse studieverblijf. De
opleidingsonderdelen die tot het definitieve pakket behoren, vormen dan de verplichte
opleidingsonderdelen voor de student aan de gastuniversiteit, waarvoor examen aan de
gastuniversiteit moet worden afgelegd.
De Commissie Studentenmobiliteit waakt erover dat het definitieve pakket bestaat uit
opleidingsonderdelen die behoren tot de Faculteit Rechten van de gastuniversiteit en die van
een tweede of hoger cyclusniveau zijn. In het pakket van opleidingsonderdelen mogen zich
geen opleidingsonderdelen bevinden die overlappen met aan de Universiteit Antwerpen
gevolgde opleidingsonderdelen. Het totale pakket van opleidingsonderdelen van de student
moet evenwichtig zijn en vergelijkbaar met het pakket van opleidingsonderdelen van de
studenten die niet aan een gastuniversiteit gaan studeren.
II.3.9. Omvang van het pakket van opleidingsonderdelen
Bij een studieverblijf aan een gastuniversiteit in het tweede semester van het eerste masterjaar
dient de student opleidingsonderdelen ter waarde van minstens 24 studiepunten aan de
gastuniversiteit op te nemen. Indien deze student overeenkomstig punt II.3.11. de toestemming
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heeft gekregen om aan de gastuniversiteit een vak te volgen dat gelijkwaardig is aan het
opleidingsonderdeel “Communicatievaardigheden en conflictoplossing”, moet hij/zij naast dit
vak nog 21 studiepunten aan de gastuniversiteit opnemen.
Bij een studieverblijf aan een gastuniversiteit van één semester in het tweede masterjaar dient
de student opleidingsonderdelen ter waarde van minstens 24 studiepunten op te nemen. De
studenten van het tweede masterjaar die zijn toegelaten tot een verblijf van één semester aan
een gastuniversiteit met het oog op het behalen van het certificaat “Master in Comparative,
International and European Law (CIEL)” moeten aan deze gastuniversiteit minstens 30
studiepunten behalen om dit certificaat te kunnen verkrijgen. Daarnaast moeten zij voor het
behalen van dit certificaat ook voldoen aan de specifieke regeling die hierover is opgenomen
in het reglement inzake de meesterproef.
Bij een studieverblijf van twee semesters (enkel mogelijk voor de studenten in het tweede
masterjaar), dient de student opleidingsonderdelen ter waarde van minstens 36 studiepunten op
te nemen. De studenten die zijn toegelaten tot een verblijf aan een gastuniversiteit met het oog
op het behalen van het CIEL-certificaat moeten bovendien voor het behalen van dit certificaat
ook voldoen aan de specifieke regeling die hierover is opgenomen in het reglement inzake de
meesterproef.
II.3.10. Definitieve ‘Learning agreement’
Na goedkeuring van het aangevraagde pakket van opleidingsonderdelen door de Commissie
Studentenmobiliteit wordt de student hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door de
Cel Internationalisering .
De student bezorgt de eventueel gewijzigde ‘learning agreement’ zo snel mogelijk aan de Cel
Internationalisering. Het definitieve pakket van opleidingsonderdelen moet op deze ‘learning
agreement’ ingevuld zijn en ondertekend door de gast- en thuisuniversiteit.
II.3.11. Studiebelasting aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
De bepalingen van het reglement inzake de meesterproef blijven van toepassing. Alle studenten
die aan een gastuniversiteit studeren, verbinden zich ertoe om de nodige regelingen in verband
met hun stage en thesis te treffen met respectievelijk de meesterproefcoördinator, de betrokken
stagementor en de betrokken promotor.
De student die in het tweede semester van het eerste masterjaar aan een gastuniversiteit studeert,
moet gedurende dit tweede semester in overeenstemming met het reglement inzake de
meesterproef een onderzoeksvoorstel indienen. Deze student zal aan de Faculteit Rechten van
de Universiteit Antwerpen het vak “Communicatievaardigheden en conflictoplossing” in het
tweede masterjaar volgen en mag in het tweede semester van het tweede masterjaar een
bijzondere studie laten vallen. Deze student kan evenwel aan de gastuniversiteit een
opleidingsonderdeel volgen dat gelijkaardig is aan het opleidingsonderdeel
“Communicatievaardigheden en conflictoplossing”, na goedkeuring daarvan door de titularis
van dit vak. Deze goedkeuring kan slechts worden gegeven indien het opleidingsonderdeel aan
de gastuniversiteit gelijkwaardig is qua inhoud en studiepunten met het aan de Faculteit
Rechten
van
de
Universiteit
Antwerpen
gedoceerde
opleidingsonderdeel
“Communicatievaardigheden en conflictoplossing”. Indien genoemde goedkeuring is verleend,
kan de student geen examen voor het opleidingsonderdeel “Communicatievaardigheden en
conflictoplossing” meer afleggen aan de Universiteit Antwerpen. In dit geval moet hij/zij voor
het overige naast dit vak slechts 21 studiepunten aan de gastuniversiteit opnemen en kan hij/zij
geen bijzondere studie in het tweede semester van het tweede masterjaar laten vallen.
De student die in het tweede masterjaar gedurende één semester aan een gastuniversiteit
studeert, moet aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen in dat tweede masterjaar
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volgende opleidingsonderdelen uit het masterprogramma afleggen: één grondige studie, één
bijzondere studie, de stage en het thesisonderdeel van de meesterproef.
De student die in het tweede masterjaar gedurende twee semesters aan een gastuniversiteit
studeert, moet aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen in dat tweede masterjaar
volgende opleidingsonderdelen van het masterprogramma afleggen: de stage en het
thesisonderdeel van de meesterproef.
II.3.12. Eventuele bijkomende opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit
Het staat de student vrij aan de gastuniversiteit, naast het minimum vereiste aantal
opleidingsonderdelen, bijkomende opleidingsonderdelen te volgen. Deze opleidingsonderdelen
worden op het diplomasupplement vermeld, op voorwaarde dat de Commissie
Studentenmobiliteit goedkeuring heeft verleend aan het volgen van deze opleidingsonderdelen.
Zij tellen vervolgens mee bij de berekening van het eindpercentage van de masteropleiding.
Deze bijkomende opleidingsonderdelen worden evenwel niet meegeteld voor het behalen van
de 120 studiepunten die vereist zijn voor het diploma van master in de rechten.
II.3.13. Verlenging van het studieverblijf aan de gastuniversiteit
Studenten die bij verblijf aan een gastuniversiteit gedurende het eerste semester van het tweede
masterjaar, dit verblijf tot twee semesters wensen te verlengen, moeten dit vóór 15 november
van dat academiejaar meedelen aan de Cel Internationalisering. Deze verlenging kan toegekend
worden na akkoord van de betrokken gastuniversiteit.
II.3.14. Examens aan de gastuniversiteit
De opleidingsonderdelen die de student aan de gastuniversiteit volgt, worden door de
examinatoren van de gastuniversiteit beoordeeld volgens de daar geldende puntenschaal.
II.3.15. Mededeling van de aan de gastuniversiteit behaalde studieresultaten
De student verbindt zich ertoe om uiterlijk op de laatste dag van de eerste examenperiode van
het tweede semester de aan de gastuniversiteit behaalde studieresultaten mee te delen aan de
Cel Internationalisering, of mee te delen dat deze studieresultaten nog niet beschikbaar zijn.
II.3.16. Erkenning van de aan de gastuniversiteit behaalde studieresultaten
De bevoegde examencommissie van de Faculteit Rechten erkent de aan de gastuniversiteit
behaalde resultaten overeenkomstig de omzettingstabel die per gastuniversiteit aan de studenten
wordt bekendgemaakt via Blackboard. Deze omzettingstabel wordt samengesteld op grond van
de gegevens die verstrekt werden door de gastuniversiteit.
II.3.17. Gevolgen van tekorten op opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit
Indien de student een tekort heeft behaald op één of meer opleidingsonderdelen aan de
gastuniversiteit, moet hij/zij de betrokken examens aan de gastuniversiteit hernemen. In
uitzonderlijke gevallen kan de Commissie Studentenmobiliteit hiervan afwijken door een
vervangend examen te organiseren aan de Universiteit Antwerpen.

4. Studieverblijf aan een gastuniversiteit door studenten van de Master of Laws
(LL.M.)
II.4.1. Het volgen van een semester aan een buitenlandse universiteit in de Master of Laws
heeft tot doel
- om de studenten in staat te stellen zich verder te verdiepen in de materie van de
module van de Master of Laws waarmee hun thesis verbonden is en
- om bij te dragen tot het onderzoek omtrent deze thesis.
7

Dit buitenlandsemester vervangt een module van de Master of Laws.
II.4.2. Het onderwerp van de thesis is verbonden aan een van de vijf modules die aangeboden
worden in de Master of Laws.
II.4.3. De Faculteit Rechten heeft met betrekking tot de Master of Laws een aantal specifieke
samenwerkingsakkoorden afgesloten met gastuniversiteiten. Deze overeenkomsten hebben
betrekking op de uitwisseling van studenten en personeelsleden en op
onderzoekssamenwerking. Deze universiteiten worden verder in dit onderdeel de
“geprivilegieerde partners” genoemd. De geprivilegieerde partners garanderen voor de
studenten van de Master of Laws een opleidingsaanbod in het Engels van minstens 18
studiepunten. Dit opleidingsaanbod wordt jaarlijks overeengekomen tussen de geprivilegieerde
partners en de betrokken moduleverantwoordelijke van de Master of Laws.
II.4.4. Studenten die een semester wensen door te brengen aan een gastuniversiteit tijdens het
tweede jaar van de Master of Laws, moeten daartoe een aanvraag registreren in Mobility
Online. Dit moet gebeuren bij aanvang van het tweede semester van het eerste jaar van de
Master of Laws, uiterlijk voor de datum die jaarlijks door de Dienst Internationalisering van de
Universiteit Antwerpen wordt vastgesteld.
II.4.5. De studenten moeten in hun aanvraagformulier de volgorde van hun voorkeur aangeven
van de geprivilegieerde partners van de module van de Master of Laws waarmee hun thesis
verbonden is. Zij moeten ook aangeven welk pakket van opleidingsonderdelen zij wensen te
volgen aan de betrokken geprivilegieerde partneruniversiteit.
II.4.6. Bij wijze van uitzondering op wat bepaald is in de vorige punten, mag een student ook
als eerste keuze een andere gastuniversiteit waarmee de Faculteit Rechten een
uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten dan een geprivilegieerde partner aanduiden. Dit kan
enkel indien de student aantoont dat aan deze gastuniversiteit een gespecialiseerde academische
ondersteuning in het Engels kan worden aangeboden over het onderwerp van de thesis
(bovenop het pakket van opleidingsonderdelen in het Engels van minstens 18 studiepunten, dat
een verdieping vormt van de module van de Master of Laws waaraan zijn/haar thesis verbonden
is). Dit voorstel moet worden goedgekeurd door de modulecoördinator.
II.4.7. Indien studenten bovenop hun pakket van opleidingsonderdelen van 18 studiepunten een
keuzevak willen volgen tijdens het buitenlandsemester, dan moeten zij hiervoor toestemming
verkrijgen van de modulecoördinator. Deze vakken moeten relevant zijn voor het Master of
Laws programma (maar niet noodzakelijk voor de module waaraan hun thesis verbonden is) en
mogen niet overlappen met een vak dat door de student reeds aan de Universiteit Antwerpen of
een andere universiteit werd gevolgd.
II.4.8. Studenten kunnen een aanvraag indienen indien zij,
- minstens een gewogen gemiddelde van 60% hebben behaald voor alle
opleidingsonderdelen van het eerste semester van het eerste jaar van de Master of
Laws (waarbij voor de vakken waarvoor de student geen examen afgelegd heeft of
niet gewettigd afwezig was een “0” score gehanteerd wordt), of
- voor al deze opleidingsonderdelen geslaagd zijn.
II.4.9. De studenten worden gerangschikt op basis van het gewogen gemiddelde die zij behaald
hebben in het eerste semester van het eerste jaar van de Master of Laws. De toewijzing van de
geprivilegieerde partner gebeurt op basis van deze rangschikking.
II.4.10. Studenten die voldoen aan de voorwaarden opgesomd in punt II.4.8., maar die niet
geselecteerd werden voor een geprivilegieerde partner, mogen zodra zij hiervan op de hoogte
zijn gebracht een aanvraag indienen voor een andere gastuniversiteit waarmee de Faculteit
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Rechten een uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten. De Cel Internationalisering zal deze
studenten hierbij ondersteunen. De betrokken moduleverantwoordelijke moet het voorgestelde
pakket van opleidingsonderdelen goedkeuren. Voor de toewijzing van de bestemming worden
de betrokken studenten gerangschikt volgens de criteria die gelden voor de rangschikking van
de studenten van de Nederlandstalige master in de rechten opleiding.
II.4.11. De Commissie Studentenmobiliteit selecteert de kandidaten en wijst hen een
gastuniversiteit toe. De academische coördinator en de modulecoördinatoren van de Master of
Laws vergaderen voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Studentenmobiliteit en
stellen een gemeenschappelijk voorstel op voor de toewijzing van een gastuniversiteit voor alle
studenten van de Master of Laws.
II.4.12. Studenten worden pas toegelaten om een semester in het tweede jaar van de Master of
Laws bij een geprivilegieerde partner of een gastuniversiteit te studeren indien zij voor alle
opleidingsonderdelen van het eerste jaar van de Master of Laws geslaagd zijn.
II.4.13. Wanneer studenten starten met het semester in het tweede jaar van de Master of Laws
bij de geprivilegieerde partner of de gastuniversiteit, moeten ze hun pakket van
opleidingsonderdelen bevestigen. Veranderingen aan het oorspronkelijk goedgekeurde pakket
van opleidingsonderdelen zijn enkel mogelijk indien een deel daarvan niet meer toegankelijk
is voor de student, of indien de inhoud grondig is gewijzigd. Elke verandering aan het
oorspronkelijke ontwerppakket van opleidingsonderdelen moet worden goedgekeurd door de
Commissie Studentenmobiliteit en dit na advies van de coördinator van de relevante module
van de Master of Laws.
II.4.14. De punten II.3.14. tot II.3.17. van dit reglement zijn ook van toepassing op de studenten
van de Master of Laws.

5. Deelname aan een zomerschool
II.5. Studenten die wensen deel te nemen aan een internationale zomerschool in binnen- of
buitenland, kunnen deze deelname laten erkennen ten belope van drie studiepunten en, voor
wat de studenten van de master in de rechten betreft, ter vervanging van een bijzondere studie
of een grondslagen- en hulpwetenschapsvak in de master in de rechtenopleiding van de
Universiteit Antwerpen. Deze mogelijkheid staat open voor studenten die zich ingeschreven
hebben aan de Universiteit Antwerpen voor het derde bachelorjaar rechten, de master in de
rechten,
of de Master of Laws. Van de toepassing van dit artikel wordt de
zomerschooldeelname die reeds in uitvoering van artikel 17, § 2 Codex UDB door het
Uitgebreid Dagelijks Bestuur van de faculteit werd erkend, uitgesloten. Elke student kan slechts
eenmaal van deze mogelijkheid gebruik maken.
Met het oog op het bekomen van een erkenning moet de betrokken student ten laatste op 31
mei voorafgaand aan de bedoelde zomerschool een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Cel
Internationalisering. De Commissie Studentenmobiliteit oordeelt tijdig over de vraag of de
geplande zomerschool in aanmerking komt voor drie studiepunten en, voor wat de studenten
van de master in de rechten betreft, in de plaats kan komen van een bijzondere studie of een
grondslagen- en hulpwetenschapsvak in de master in de rechtenopleiding van de Universiteit
Antwerpen. Hierbij oordeelt deze Commissie op grond van de inhoud en de werkbelasting van
de betrokken zomerschool.
De betrokken student moet na afloop van de zomerschool een attest afleveren waaruit blijkt dat
hij/zij effectief heeft deelgenomen aan de zomerschool en waaruit tevens een beoordeling of
quotering van het door deze student geleverde werk blijkt. De uiterste datum van indiening is
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28 februari van het academiejaar waarin de student in zijn/haar diplomajaar is ingeschreven.
De door de betrokken student behaalde beoordeling of quotering wordt, wegens de specifieke
aard en evaluatiemethodes van zomerscholen, door de bevoegde examencommissie van de
Faculteit Rechten academisch erkend onder de vorm van pass/fail, overeenkomstig artikel
14.1.1. OER.

HOOFDSTUK III. STUDIEVERBLIJF VAN STUDENTEN
VAN
DE
UNIVERSITEIT ANTWERPEN IN

AAN DE FACULTEIT RECHTEN
HET
KADER
VAN
EEN
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET EEN ANDERE UNIVERSITEIT

III.1. Studenten die in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met een andere
universiteit gedurende één semester aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
studeren en 30 studiepunten hebben behaald, ontvangen het International and European Legal
Studies Certificate (one semester).
III.1 Studenten die in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met een andere
universiteit gedurende één jaar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
studeren en 60 studiepunten hebben behaald, ontvangen het International and European Legal
Studies Certificate (full year). Studenten die een heel academiejaar blijven, kunnen enkel het
certificaat voor een volledig academiejaar behalen.

HOOFDSTUK IV. INWERKINGTREDING
Dit reglement, dat werd goedgekeurd op de Faculteitsraad nr. 174 van 7 november 2019, is van
toepassing vanaf het academiejaar 2020-2021 en vervangt het reglement dat werd goedgekeurd
op de Faculteitsraad nr. 156 van 13 februari 2018.
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