
 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Informatierecht 

Master 2022-2023

Hoe draagt intellectueel eigendomsrecht bij aan 
technologische innovatie en de beschikbaarheid 
van informatie producten en -diensten? Welke 
juridische middelen kunnen worden ingezet 
om desinformatie te bestrijden? Wanneer is een 
internetplatform aansprakelijk voor illegale 
content van gebruikers? Wat is de impact 
van Artificial Intelligence op het intellectueel 
eigendomsrecht en het informatierecht en 
welke regels gaan hierover? Dit zijn bij uitstek 
vragen die aan de orde komen in de master 
Informatierecht.

   Jaarindeling studieprogramma Sem. 1 Sem. 2 EC

Verplichte vakken 
(30 EC)

Informatierecht ■■■ ■■■■■ 12

Intellectueel eigendomsrecht ■■■ ■■■■■ 12

Onderzoekspaper ■ ■■■■■ 6

Keuzevakken*
(18 EC)

Gebonden keuze ■■ 18

Enkele voorbeelden:
Privacy & gegevensbescherming (6 EC)
International Media Law (6 EC)
Patent Law (6 EC)
Telecommunicatie- en platformregulering (6 EC)
International Intellectual Property Law (6 EC)

Masterscriptie 
(12 EC)

Scriptie Informatierecht ■■ 12

Het precieze studieprogramma kan nog veranderen.  
Zie studiegids.uva.nl 2022-2023 (beschikbaar vanaf half mei). 

*Uitgebreide toelichting op keuzevakken, zie QR code achterzijde.

  uva.nl/llm-informatierecht

Meld je 
aan voor 

1 mei

http://studiegids.uva.nl
http://uva.nl/llm-informatierecht


Master 2022-2023

  Praktische informatie

Diploma
LLM 
Informatierecht

Vorm voltijd  

Studielast
60 EC, 
12 maanden

Voertaal Nederlands

Wettelijk 
collegegeld 
(tarief 2022-2023)

voltijd €2,209,-

Start September 

Deadline 
aanmelding

1 mei

Studievereniging: SVIR

  Na je studie

Onze alumni komen 
terecht:

In de advocatuur 

In de juridische 
dienstverlening

In het bedrijfsleven bij ICT, 
media en in andere sectoren

Bij de (semi)overheid

Bij de rechterlijke macht

Bij maatschappelijke 
belangengroeperingen 

Bij Europese en 
internationale (non-)
gouvernementele 
organisaties

  Contact

Voor inhoud programma: informatierecht-fdr@uva.nl

Voor algemene vragen: 
De Onderwijsbalie: Roeterseilandcampus, gebouw A, 
verdieping 6, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam.  
020-525 3440, student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

   ALP: Amsterdam Law Practice

De academische vorming op basis van de laatste 
onderzoeks inzichten kun je combineren met praktijk-
gerichte activiteiten als onderdeel van de Amsterdam Law 
Practice, ons unieke ervaringsonderwijs.

In het Information Law & Policy Lab (ilplab.nl) werken 
studenten aan beleidsvraagstukken, in samenwerking met o.a. 
maatschappelijke organisaties. Voor wie burgers en startende 
ondernemers van concreet juridisch advies wil voorzien is de 
Clinic technologie, media en communicatie geknipt. Onder 
begeleiding van advocaten run je met medestudenten een echte 
adviespraktijk (clinic.nl). Ook kun je een onderzoekstage doen 
aan één van de meest vooraanstaande onderzoekscentra op het 
gebied van informatierecht, het Instituut voor informatierecht 
(IViR, ivir.nl).

Informatierecht  Master 2022-2023

  Uitgebreide toelichting keuze vakken is te 
vinden op: uva.nl/llm-informatierecht onder 
‘Studieprogramma’

Let op: Informatierecht is een selectieve master. 
Dat betekent dat je geselecteerd moet worden 
voor je kunt worden toegelaten.

mailto:informatierecht-fdr@uva.nl
http://student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie
http://uva.nl/llm-informatierecht

