Toelatingseisen studenten met een
hbo-propedeusediploma
Bachelors Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht UvA
Betreft: toelating tot de bachelors in studiejaar 2022-2023

ZONDER AANVULLENDE EIS TOELAATBAAR
Als je beschikt over een hbo-propedeusediploma en behoort tot een van onderstaande
categorieën studenten, dan ben je zonder meer toelaatbaar tot de bacheloropleiding
Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht van de UvA.
1. Je beschikt over een hbo-propedeusediploma rechten (CROHO 39205) en de 60
studiepunten behorende bij dit propedeusediploma heb je binnen één studiejaar
behaald:
-

Doe een inschrijfverzoek voor de bachelor via Studielink (doe dit vóór 1 mei
2022). Je ontvangt vervolgens je UvA-studentnummer.

-

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid controleert in het landelijke diplomaregister of
je hbo-propedeusediploma rechten binnen één studiejaar is behaald.

-

Het hbo-propedeusediploma moet vóór 1 september 2022 behaald zijn.

-

Dit moet uiterlijk 25 september 2022 vastgelegd zijn door je huidige instelling.

-

De 60 studiepunten behorende bij dit propedeusediploma moeten binnen één
studiejaar behaald zijn.

2. Je stroomt in een hoger bachelor jaar in. Hiervoor is toestemming van de faculteit
nodig; toestemming wordt alleen verleend als de aspirant-student aan een
(andere) Nederlandse universiteit als bachelorstudent voor een rechtenopleiding
ingeschreven heeft gestaan en van deze opleiding minimaal 60 EC heeft behaald:
-

Doe een inschrijfverzoek voor de bachelor via Studielink (doe dit vóór 1 mei
2022). Je ontvangt vervolgens je UvA-studentnummer.

-

Als de juridische vakken aan de UvA zijn behaald, dan hoef je geen documenten
op te sturen. Stuur dan alleen een bericht naar het Admissions Office van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid waarin je vraagt om toelating tot de bachelor. Dit
gaat via de Digitale Student Service Desk.

-

Als je de juridische vakken behaald hebt aan een andere rechtenfaculteit aan een
Nederlandse universiteit, stuur dan een gewaarmerkte* cijferlijst (of een gewaarmerkte
kopie* van het propedeusediploma) onder vermelding van je UvA-studentnummer
naar het Admissions Office. Je kunt de cijferlijst ook komen tonen bij de
Onderwijsbalie FdR.

* Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document met een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening
of paraaf van de instelling die het document heeft afgegeven, of van een notaris die in een EER-lidstaat is gevestigd.

MET AANVULLENDE EIS TOELAATBAAR
Voor alle overige categorieën studenten die op basis van een hbo-propedeusediploma toegelaten
willen worden tot de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht van de UvA geldt de
voorwaarde dat zij beschikken over een vwo-certificaat Nederlands.
Een vwo-certificaat is een onderdeel van het staatsexamen, dat bestaat uit twee onderdelen:
een centraal schriftelijk examen en een college-examen. Bij DUO (http://www.duo.nl) kun
je je aanmelden voor het staatsexamen. De deadline hiervoor is 31 december 2021.
De kosten voor het behalen van een vwo-certificaat Nederlands zijn voor rekening van de
aspirant-student.
Aspirant-studenten die (een deel van) het reguliere vwo-examen hebben afgelegd, en geslaagd
zijn voor het eindexamen Nederlands, hebben ook aan de eis voldaan. Let wel; dit eindexamen
bestaat eveneens uit twee onderdelen: het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen.
Aanmelding:
-

Doe een inschrijfverzoek voor de bachelor via Studielink (doe dit vóór 1 mei 2022).
Je ontvangt vervolgens je UvA-studentnummer.

-

Aanleveren bewijs hbo-propedeusediploma en vwo-certificaat Nederlands:
Als het hbo-propedeusediploma voor 1 augustus wordt uitgereikt, dan hoef je geen
verdere actie te ondernemen. De UvA kan in het landelijk diplomaregister zien dat
het diploma door je is behaald. Wordt het hbo-propedeusediploma ná 1 augustus
(en vóór 24 augustus) uitgereikt, dan is het belangrijk om een kopie van het hbopropedeusediploma aan te leveren via www.uva.nl/upload.
Mocht je nog niet beschikken over het hbo-propedeusediploma stuur dan een origineel en
officieel getekende afstudeerverklaring van de examencommissie van je hbo-opleiding
naar:
Universiteit van Amsterdam
t.a.v. Centrale studentenadministratie
Postbus 2760
1000 CT Amsterdam
Een digitale scan sturen is bij een afstudeerverklaring niet mogelijk.
Het vwo-certificaat Nederlands kan digitaal worden geüpload via:
www.uva.nl/upload.
Je kunt de documenten ook inleveren bij de Central Student Service Desk van de
UvA.
Let op: de documenten moeten vóór 1 september 2022 worden ingeleverd.
Op sis.uva.nl kun je in de gaten houden of de documenten zijn geverifieerd.

VERDERE INFORMATIE
Algemene informatie is verkrijgbaar bij:
De Onderwijsbalie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Roeterseilandcampus – gebouw A, 3e verdieping,
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam
tel.: 020 - 525 3440
http://student.uva.nl/rechten/contact

