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Waarom kiezen voor Commerciële rechtspraktijk UvA?
Wij leiden onze studenten op tot zelfstandige professionals 
in de commerciële rechtspraktijk. Wij verbreden en 
verdiepen jouw kennis van het ondernemingsrecht. Je doet 
gedegen kennis op van vakgebieden die nauw verweven  
zijn. Insolventierecht en financieel recht. In het vak 
Bijzondere overeenkomsten verdiep je je kennis van het 
contractenrecht. In het programma is uitgebreid aandacht 
voor de internationale en Europese context van het 
privaatrecht.
 
Je volgt een master die opleidt voor een loopbaan in de 
commerciële praktijk in het financiële hart van Nederland. 
Tijdens deze master krijg je inzicht in de wijze waarop 
bedrijven gefinancierd worden. Wij bieden een aantal 
Engelstalige keuzevakken opdat je goed bent voorbereid op 
de steeds internationalere werkomgeving. Wij leiden je niet 
alleen op voor de start van je carrière, maar bieden je ook 
bagage en tools voor je hele verdere loopbaan.
 
Amsterdam Law Practice
Deze master biedt je een uniek programma voor 
ervaringsonderwijs als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice (ALP). 
In Insolventierecht en Corporate Finance richt je samen 
met je team een bedrijf op dat vervolgens wegens 
omstandigheden failliet gaat. Je lost alle juridische 
problemen die de casus opwerpt op vanuit je rol als jurist. 
In de Amsterdam Law Clinic werk je samen met een 
advocaat en met intensieve begeleiding van onze “clinical” 

docenten aan rechtszaken voor goede doelen. Ook kan je  
bij ons een stage in de commerciële beroepspraktijk volgen 
die is ingebed in ons ervaringsonderwijs of in een van onze 
rechtswinkels werken. 
In de Amsterdam Law Practice leer je door te doen, en word 
je opgeleid tot een jurist die het verschil maakt.
 
Studieprogramma
Het recht wordt vanuit een grondige academische basis  
en kritische visie praktijkgericht bestudeerd.
 
De volgende verplichte vakken vormen de kern van het 
masterprogramma:
• Bijzondere overeenkomsten (6 EC)
• Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (12 EC)
• Internationaal privaatrecht (6 EC)
• Financieel recht (6 EC)
• Insolventierecht en corporate finance (6 EC)
 
Je kiest daarnaast op basis van jouw eigen interesses 
keuzevakken op het gebied van fusies en overnames, 
Europees vennootschapsrecht of internationale arbitrage.
 
Als afsluiting van je master schrijf je een masterscriptie  
(12 EC).
 
Op de website studiegids.uva.nl vind je bij de opleiding 
Commerciële rechtspraktijk meer informatie over de vakken 
van het huidige studieprogramma. Vanaf half mei 2019 is 
het studieprogramma van 2019-2020 beschikbaar. 



Jonathan de Geus, student Commerciële rechtspraktijk

Meer informatie: www.uva.nl/llm-commerciele-rechtspraktijk

Toelatingseisen
De mastertrack Commerciële rechtspraktijk is direct 
toegankelijk voor studenten met een Nederlands 
universitair juridisch bachelordiploma (al dan niet behaald 
aan de UvA).
Als je een niet-juridische wo-diploma hebt, dan is de 
mastertrack toegankelijk voor je na afronding van het 
schakeltraject Privaatrecht aan de UvA. Schakelprogramma’s 
voor hbo-afgestudeerden worden niet rechtstreeks door 
de UvA aangeboden, maar zijn ondergebracht bij de 
Schakelzone Recht, een samenwerkingsverband tussen de 
Open Universiteit en de UvA.
 
Carrièreperspectief
Commerciële rechtspraktijk leidt op voor de traditionele 
togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht) en 
biedt een uitstekende basis voor een loopbaan in de 
ondernemingsrechtelijke praktijk en het bedrijfsleven. 
Daarbij kan je denken aan de advocatuur of de functie 
van bedrijfsjurist bij een grote onderneming of bij een 
fi nanciële instelling of toezichthouder. Career Services van 
de Amsterdam Law School helpen je de stap van master 
naar mr. te kunnen maken.
 
Civiel effect
Beschik je over een juridisch bachelor diploma behaald 
aan de UvA, dan voldoe je bij afronding van dit 
masterprogramma in principe aan de civieleffectvereisten 
voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Indien je het 
(juridisch) bachelordiploma hebt behaald aan een andere 
Nederlandse universiteit kijk dan voor de 
civieleffectvereisten op: student.uva.nl/civieleffect

Studieverenigingen Bona Fide en OVAS
Bona Fide is een privaatrechtelijke studievereniging die 
gedurende het collegejaar uiteenlopende activiteiten 
organiseert en studenten de mogelijkheid geeft in contact 
te komen met kantoren werkzaam op het gebied van 
privaatrecht. Ondernemingsrecht Vereniging Amsterdamse 
Studenten (OVAS) brengt studenten met interesse in het 
ondernemingsrecht in contact met de juridische praktijk. 
studieverenigingbonafi de.nl
jfas.com/fdr-verenigingen/ovas
 
Praktische informatie
Meer weten over de inhoud van het programma?
Neem contact op met de opleidingsdirecteur, 
mw. dr. Joti Roest, j.roest@uva.nl
Met algemene vragen, bijvoorbeeld over inschrijving, 
kun je terecht bij de Onderwijsbalie:
Roeterseilandcampus, gebouw A,
Nieuwe Achtergracht 1, Amsterdam
T: 020-2 0 W: student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
 
Feiten en cijfers
Diploma: LLM in Privaatrecht
Vorm: voltijd, deeltijd
Studielast: 0 ECTS
Collegegeld: s 2.0,–
Voertaal: Nederlands
Start: september, februari
Deadline aanmelding september: 1 augustus (aanbevolen vóór 
1 juli)
Deadline aanmelding februari: 1 december

‘Na mijn bachelor rechtsgeleerdheid was de keuze 

voor een privaatrechtelijke master snel gemaakt. 

Daarbij ging mijn voorkeur uit naar een brede 

master, vooral omdat ik het idee heb dat verdere 

specialisering daarna goed mogelijk is. Ik heb 

gekozen voor commerciële rechtspraktijk, 

omdat dit aansluit bij mijn wens om in het 

ondernemingsrecht actief te zijn. De mastertrack 

is voldoende breed en biedt tegelijkertijd juist 

de kans om te focussen op voor jou belangrijke 

rechtsgebieden. Studenten die de masteropleiding 

overwegen raad ik aan om goed na te denken 

waar ze de focus op willen leggen. De track 

commerciële rechtspraktijk legt de focus sterk 

op het ondernemingsrecht, maar door de 

keuzevrijheid is het mogelijk om bijvoorbeeld ook 

goederenrechtelijke vakken erbij te kiezen. Deze 

master leent zich bij uitstek voor de combinatie 

met een stage, die je als vak kunt inbrengen! Ik 

heb geen moment spijt gehad van mijn keuze.’


