
Modeltraject deel 1
Opleidingsonderdeel Semester # stp.
Rechtsmethodiek 1e SEM + 2e SEM 6
Bronnen en beginselen van het recht 1e SEM 6
Personen- en familierecht 2e SEM 6
Gerechtelijk recht 2e SEM 6
Verbintenissenrecht 1e SEM 6
Staatsrecht 2e SEM 6
Recht van de Europese Unie 2e SEM 6
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen 1e SEM 6
Strafrecht (d) 1e SEM 3
Strafprocesrecht (d) 2e SEM 3
Aantal studiepunten deel 1 54

Modeltraject deel 2
Opleidingsonderdeel Semester # stp.
Filosofie en rechtsfilosofie 1e SEM 6
Korf verbredend vak 1e SEM/2e SEM 3
Familiaal vermogensrecht 1e SEM 6
Bestuursrecht (a) 1e SEM 6
Bijzondere overeenkomsten (b) 2e SEM 6
Arbeidsrecht 1e SEM 3
Socialezekerheidsrecht 2e SEM 3
Economisch recht 2e SEM 6
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen (b) 1e SEM 6
Fiscaal recht (a) (b) 2e SEM 6
Boekhouden en rapporteren 1e SEM 3
Juridisch practicum (c) 2e SEM 6
Aantal studiepunten deel 2 60

Totaal # studiepunten 114

Programma onder voorbehoud van eventuele aanpassingen in geval van curriculumwijziging

'Rechtsmethodiek' en 'Juridisch practicum' zijn juridische vaardigheden: daarvoor geldt permanente evaluatie en is aanwezigheid verplicht.

Volgtijdelijkheidsregels

(a)  Bestuursrecht en Fiscaal recht kunnen enkel worden gevolgd indien je reeds een creditbewijs hebt voor Staatsrecht.

(b)  Bijzondere overeenkomsten, Fiscaal recht en Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen kan je enkel volgen indien je reeds een creditbewijs hebt

voor Verbintenissenrecht.

(c)  Je moet minstens tegelijkertijd het juridische basisopleidingsonderdeel volgen waarop het Juridisch practicum betrekking heeft (of voorafgaandelijk voor

dat juridische basisopleidingsonderdeel reeds een creditbewijs hebben).

(d)  Je moet minstens tegelijkertijd Strafrecht volgen indien je Strafprocesrecht wil volgen (of voorafgaandelijk voor Strafrecht al een creditbewijs hebben).

Ook buiten de hogergenoemde volgtijdelijkheidsregels verdient het aanbeveling om welbepaalde opleidingsonderdelen pas te volgen nadat welbepaalde

andere opleidingsonderdelen al in je opleiding zijn voorgekomen. Bijvoorbeeld is het best om 'Familiaal vermogensrecht' pas in je studieprogramma

op te nemen nadat je 'Personen- en familierecht' al met succes hebt gevolgd. Je sluit dus ook in een geïndividualiseerd traject zoveel mogelijk aan bij de

inhoudelijk logische opbouw die de hoger opgenomen verdeling weerspiegelt.

Bijkomende opmerking
Studenten die in hun masteropleiding zullen opteren voor de module Sustainable Developmenty and Global Justice doen er goed aan om (naast het verkorte bachelorprogramma)

ook het juridische basisopleidingsonderdeel 'Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen' op te nemen. Hetzelfde geldt voor het juridische basisopleidingsopleidingsonderdeel

Goederenrecht' ten aanzien van een geplande keuze voor de 'Grondige studie Verbintenissen- en Goederenrecht'.

collegeroosters: beschikbaar op www.uantwerpen.be/rechten

cursusinformatie: beschikbaar op www.uantwerpen.be/rechten

Wil je een aanvraag doen? 

Ga naar het onlineformulier op https://www.uantwerpen.be/nl/formulieren/studenten/frech/aanvraagformulier/

Studieprogramma Bachelor in de rechten met studieduurverkorting (verkorte bachelor)


