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Welkom
Beste student, 

Mede namens alle docenten en andere
medewerkers van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid heet ik je van harte
welkom als rechtenstudent aan de
Universiteit van Amsterdam. Dit boekje 
maakt je wegwijs in je studie. Het geeft 
antwoord op tal van praktische vragen 
en vat ons brede aanbod van diensten 
en activiteiten samen. 
We hopen dat je veel uit je studie zult 
halen – inhoudelijk én sociaal. Je stapt 
in de voetsporen van vele inmiddels 
succesvolle juristen.
Hun geheim? Wees scherp en ga er vol 
voor vanaf dag één.

Ik wens je heel veel studiesucces en
plezier in de opleiding.
 
Maarten den Heijer
 
Eerstejaars
coördinator
Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid
Universiteit van
Amsterdam



Opbouw rechtenstudie

Een bacheloropleiding duurt drie jaar 
en bestaat uit 180 studiepunten of 
European Credits (EC’s). Elk studiejaar is 
in twee semesters opgedeeld van ieder 
twee blokken van 8 weken en een blok 
van 4 weken. De laatste week van ieder 
blok is een tentamenweek.

Jaar 1: inleiding in de 
rechtsgebieden

In het eerste jaar krijg je een inleiding 
in verschillende rechtsgebieden. Je 
gaat ook meteen aan de gang met het 
analyseren en oplossen van juridische 
vraagstukken. Je wordt ingedeeld 
in een vaste jaargroep van zo’n 24 
tot maximaal 30 studenten. Samen 
doorlopen jullie alle werkgroepen van 
het eerste studiejaar. 

Jaar 2 en 3: verdieping en 
keuzeruimte

Je krijgt in het tweede jaar vooral 
publiek- en privaatrechtelijke vakken, 
zoals internationaal publiekrecht, 
goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht 
en bestuursrecht. In de bachelor Fiscaal 
recht is het eerste semester gevuld met 
fiscaalrechtelijke vakken. 
 
In het derde jaar mag je in de bachelor 
Rechts geleerdheid een semester naar 
eigen inzicht invullen. Bedenk al ver 
van tevoren hoe je het vrije semester 
het beste kunt benutten. Je kunt je 
voorbereiden op een masteropleiding 
door bewust te kiezen voor een juridi-
sche of een niet-juridische minor (een 
samenhangend pakket aan vakken, 
samen 15 of 30 EC), of je kunt een tijd 
in het buitenland studeren. Het derde 
jaar sluit je af met de bachelorscriptie.  

Zo ziet jouw studie eruit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Tentamens 

Er zijn per jaar twee tentamenkansen per vak.  Je vergroot 
je kans van slagen als je altijd serieus gebruikmaakt van de 
eerste tentamenkans van elk vak. Je tentamen uitstellen 
tot de herkansing geeft extra studiedruk. Dan moet je 
(bijna) gelijktijdig voor meerdere tentamens leren. 

Herkansen kan wanneer je de eerste kans niet hebt 
gemaakt, een onvoldoende hebt behaald of tracht een 
hoger cijfer te halen.  
Let op: het laatste resultaat telt. 

Kijk voor meer informatie bij ‘Tentamens en herkansingen’ 
op student.uva.nl/rechten/az.

Aanmelding tentamens

Als nieuwe student word je 
aangemeld voor alle vakken en 
word je automatisch aangemeld 
voor het tentamen en de 
herkansing.

Zorg dat je op tijd aanwezig 
bent en het volgende bij je hebt:
• je identiteitsbewijs;
• je collegekaart;
• een wettenbundel;
• schrijfgerei.

  student.uva.nl/rechten/az
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Curriculum jaar 1

Het eerste jaar is inhoudelijk vrijwel identiek voor studenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal 
recht. Alleen blok 2 van semester 2 wijkt af. Dan krijgen studenten Fiscaal recht het vak 
Inleiding Fiscaal recht in plaats van het vak Rechtswetenschappelijk onderzoek. 

Werkgroepen en 
opdrachten

In het eerste jaar volg je hoor-
colleges en ander onderwijs. Het 
is verplicht om voor ieder vak de 
opgegeven stof te bestuderen en 
de voorbereidende opdrachten te 
maken en aan de werkgroep deel 
te nemen. Je zit samen met je 
jaargroep in een werkgroep. 

  Semester 1 EC Blok 1 Blok 2 Blok 3

Mentoraat 0 ✓ ✓ ✓

Inleiding tot het recht 6 ✓

Inleiding strafrecht 6 ✓

Constitutioneel recht 6 ✓

Inleiding privaatrecht 6 ✓

Inleiding bestuursrecht 3 ✓

Europees recht 9 ✓

  Semester 2 EC    Blok 1 Blok 2 Blok 3

Europees recht (vervolg) 9 ✓

Recht en menselijk gedrag 6 ✓

Fundamentele rechten 6 ✓

Inleiding Fiscaal recht/  
Rechts wetenschappelijk 
 onderzoek*

6 ✓

Personen- en familierecht 6  ✓

*  Studenten Fiscaal recht krijgen het vak Inleiding Fiscaal recht en studenten Rechtsgeleerdheid het vak 
Rechtswetenschappelijk onderzoek.

Studiegids

In de digitale Studiegids kun je alle informatie vinden 
die je nodig hebt tijdens je studie.  
 
Ga hiervoor naar studiegids.uva.nl. Als je zoekt op 
‘Opleiding’ en vervolgens de naam van je bachelor 
intypt, krijg je uitleg over allerlei inhoudelijke zaken 
rond de opleiding.

  studiegids.uva.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Amsterdam Law Firm

Wil je je juridische kennis zo 
snel mogelijk in de praktijk 
brengen, actief studeren met 
andere rechtenstudenten 
en werken aan realistische 
zaken? Meld je dan aan bij 
de Amsterdam Law Firm 
(ALF). Dit is een virtueel 
advocatenkantoor waar je 
in teamverband samenwerkt 
aan zo realistisch mogelijke 
zaken onder supervisie van 
zowel praktijkjuristen als 
universitair medewerkers. 

Voor het hele traject van deze 
minor haal je 15 EC en het 
traject start halverwege het 
eerste studiejaar. Aanmelden 
kan tussen 1 december 2021 

en 15 januari 2022. Je moet 
dan alle tentamens uit de 
eerste twee blokken hebben 
gehaald met een gemiddeld 

cijfer van ten minste een 6,5. 
De herkansingen tellen niet 
mee.

  uva.nl/amsterdamlawfirm

Extra uitdaging en 
verdieping: Amsterdam 
Honours College of Law

Wil je meer uit je studie 
halen? Meld je halverwege het 
eerste studiejaar aan voor het 
Honours College. Je komt in 
aanmerking als je alle vakken 
van blok 1 en 2 behaald hebt 
met minimaal een 7,5 gemid-
deld. Je volgt dan een extra 
honoursprogramma van 30 EC 
boven op het reguliere pro-
gramma van 180 EC. Daarnaast 
levert het Honours College je 
het volgende op:

• je volgt alle werkgroepen 
samen met een vaste 
groep honoursstudenten, 
waar je dieper op de stof 
ingaat; 

• je scherpt je academische 
vaardigheden aan door het 
volgen van een cursus logica 
en retorica;

• je maakt een goede kans op 
een uitwisselingsplek aan 

een van de beste buiten-
landse universiteiten.

 
Je kunt je aanmelden tussen 
1 december 2021 en 15 januari 
2022. 

  uva.nl/honourscollegeoflaw

Wegwijzer eerstejaarsstudenten 2021-2022 | Zo ziet jouw studie eruit
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Je studeert in het centrum van Amsterdam en bent omringd door veel 
verschillende juridische instellingen, zoals advocatenkantoren, rechtswinkels, 
de rechtbank en het paleis van justitie, maar ook grote bedrijven en de 
Belastingdienst waar veel juristen werken. Je leert deze goed kennen tijdens je 
studie, omdat je er met je mentorgroep of een studievereniging op bezoek gaat 
en les krijgt van docenten die vaak ook in de juridische praktijk werken.  
Als je deelneemt aan de Amsterdam Law Firm, werk je aan zaken bij de 
betrokken kantoren en kun je echt ervaren hoe het is om bij een van de vele 
kantoren in Amsterdam te werken of bij de rechtbank te pleiten voor je cliënt.  
Je kunt ook een bijbaan zoeken als assistent of griffier of via onze eigen  
Law Hub juridisch advies geven aan burgers om zo extra ervaring op te doen.
 
Haal je bachelor recht uit het juridisch hart

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Wegwijzer eerstejaarsstudenten 2021-2022 | Het juridisch hart
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Mentor en tutor

Voor veel studenten is de stap naar de 
universiteit een flinke verandering. Daarom 
krijg je als  eerstejaarsstudent een tutor 
en een mentor. Je mentor is een oudere-
jaarsstudent die je in het eerste semester 
helpt wegwijs te worden op de faculteit. 
De mentor behandelt tijdens de verplichte 
wekelijkse mentorbijeenkomst allerlei prak-
tische en inhoudelijke onderwerpen. Je leert 
ook je medestudenten beter kennen, de 
mentorbijeenkomsten zijn met je jaargroep. 
De tutor is een docent. De tutor monitort 
je studievoortgang en is jouw persoonlijke 
aanspreekpunt in het eerste jaar. Je hebt in 
het eerste jaar meerdere gesprekken met je 
tutor, individueel en in groepsverband.

Studiebegeleiding: je staat   er niet alleen voor

Studieadviseur

Heb je vragen over je studie? Ben je 
bang dat je aan het eind van het jaar een 
negatief bindend studieadvies (BSA) gaat 
krijgen? Of gaat het studeren je makkelijk 
af en zoek je juist meer uitdaging? Ga dan 
eens praten met een studieadviseur over 
de aanpak van je studie, je manier van 
studeren of je studieplanning. Je kunt ook 
begeleiding krijgen als er persoonlijke 
omstandigheden zijn die je studie beïn-
vloeden. Meld dit zo snel mogelijk, dan 
kan de studieadviseur je verder helpen. 

Kijk voor meer informatie op student.uva.nl/ 
rechten/az bij ‘Studieadviseurs’.

  student.uva.nl/ rechten/az

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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  Ik vind het belang rijk dat iedere student zich 
thuis voelt op de universiteit. Ik hoop dat ik 
daar mijn steentje aan kan bijdragen.’

Ramla, eerstejaars mentor 2020-2021
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TopLunch

Hoe ziet het werkzame leven van (top)
advocaten, rechters en andere juristen 
eruit? Tijdens onze TopLunch-bijeenkom-
sten delen advocaten, rechters, recruiters 
en andere experts hun ervaringen met de 
beroepspraktijk. Daarnaast krijg je tips 
van docenten en studiebegeleiders over 
hoe je het beste kunt studeren en wat de 
mogelijkheden zijn voor je keuzeruimte. 
De TopLunches zijn bedoeld om je te 
ondersteunen bij je studie en je te helpen 
de juiste keuzes te maken met het oog op 
de toekomst.

Oriënteren op de toekomst: 
keuzeruimte en buitenland

Kijk vooruit en denk al in je eerste jaar na 
over wat je eventueel in je derde studiejaar, 
in de master, of zelfs na je rechtenstudie 
wilt gaan doen. Dan kun je gericht kiezen 
als je je keuzeruimte gaat invullen. Als je 
bijvoorbeeld in het derde jaar naar het 
buitenland wil, moet je dit al vanaf het eind 
van het eerste studiejaar voorbereiden. 
Houd in je achterhoofd dat de meest 
gerenommeerde buitenlandse universitei-
ten selecteren op cijfers.
Het International Office kan je helpen bij 
de voorbereiding. Kijk voor contactge-
gevens op student.uva.nl/rechten onder 
Contact.

Studentendecaan

Bij omstandigheden die invloed hebben 
op je studie, maar die niet direct met de 
inhoud te maken hebben (bijvoorbeeld 
bij problemen met studiefinanciering), 

kan één van de studentendecanen van 
de UvA ondersteuning bieden. Als je 
een functiebeperking hebt kun je ook 
bij de studentendecanen langsgaan. 
Kijk op student.uva.nl/rechten/az bij 
‘Studentendecanen’.

Meer hulp?
Aan de UvA zijn ook studentenartsen en psychologen verbonden.  
Kijk op student.uva.nl/rechten/az bij ‘Studentenartsen’ en ‘Psychologen’.

  student.uva.nl/rechten/az
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Jaarplanning studiejaar   2021-2022

Januari
• Tweede tussentijds BSA-advies 
• Aanmelden ALF/Honours

Juli 
•  Voorgenomen BSA-advies

  Kijk voor meer relevante data op student.uva.nl/rechten/az bij ‘Academische jaarkalender -FdR’

2021 augustus september oktober novem          -ber december januari

week 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

collegeweek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

maandag 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

dinsdag 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

woensdag 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

donderdag 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

vrijdag 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

• Inleiding strafrecht 
• Inleiding tot het recht 
• Mentoraat

 • Constitutioneel recht
• Inleiding privaatrecht 
• Mentoraat

•  Inleiding bestuurs-
recht

• Europees recht
• Mentoraat

2022 februari maart april mei juni juli

week 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

collegeweek 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47  

maandag 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

dinsdag 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

woensdag 2 11 16 23 2 11 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

donderdag 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

vrijdag 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 2 10 17 24 1 8 15 22 29

• Europees recht
• Recht en menselijk gedrag

• Fundamentele rechten 
• Rechtswetenschappelijk onderzoek

•  Personen- en 
familierecht

November
•  Eerste tussentijds BSA-advies

http://student.uva.nl/rechten/az
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 Intree
 Tentamenperiode

 Mogelijk tentamen
  Collectieve roostervrije 

dagen

  Vrije dagen (UvA 
gesloten)

  Deadline uitschrijven
  Start semester 2
 Onderwijsblokken

Augustus
•  Hoorzittingen BSA (dispensatieverzoeken)

Deze informatie is onder voorbehoud; 
er kunnen gedurende het studiejaar 
nog zaken veranderen.

  Kijk voor meer relevante data op student.uva.nl/rechten/az bij ‘Academische jaarkalender -FdR’

2021 augustus september oktober novem          -ber december januari

week 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

collegeweek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

maandag 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

dinsdag 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

woensdag 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

donderdag 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

vrijdag 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

• Inleiding strafrecht 
• Inleiding tot het recht 
• Mentoraat

 • Constitutioneel recht
• Inleiding privaatrecht 
• Mentoraat

•  Inleiding bestuurs-
recht

• Europees recht
• Mentoraat

2022 februari maart april mei juni juli

week 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

collegeweek 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47  

maandag 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

dinsdag 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

woensdag 2 11 16 23 2 11 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

donderdag 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

vrijdag 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 2 10 17 24 1 8 15 22 29

• Europees recht
• Recht en menselijk gedrag

• Fundamentele rechten 
• Rechtswetenschappelijk onderzoek

•  Personen- en 
familierecht

http://student.uva.nl/rechten/az


Efficiënt studeren betekent 
ook steeds goed op de hoogte 
zijn – van je rooster, van 
regels, van deadlines, van 
locaties. De UvA helpt je via 
een aantal studentenkanalen 
zo goed mogelijk aan die 
informatie. Kun je iets niet 
vinden, vraag het dan vooral 
bij de Onderwijsbalie of aan je 
medestudenten. 

Studentenwebsite

In de A-Z-lijst op student.
uva.nl/rechten vind je alle 
praktische informatie over je 
studie, zoals de academische 
jaarkalender, onderwijs- en 
examenregelingen, voorzie-
ningen voor studenten, en 
informatie over studiebege-
leiding. In de Agenda vind je 
bijeenkomsten, activiteiten 
van studieverenigingen, 
workshops en lezingen. Ook 
staan er belangrijke onder-
wijsmededelingen en nieuws 
op de studentensite. 

Tip: download ook de Mijn 
UvA-app in de Appstore of 
Playstore.

E-mail

Je ontvangt per e-mail infor-
matie over de vakaanmelding, 
het bindend studieadvies en 
grote roosterwijzigingen. We 
gebruiken hiervoor je @stu-
dent.uva.nl adres. De e-mail 
wordt vanuit je UvA-mailbox 
ook doorgestuurd naar het 
e-mailadres dat je in Studie-
link hebt opgegeven. Zorg er 
dus voor dat dit e-mailadres 
klopt en dat je je e-mails 
regelmatig leest.

Studentennieuws 

Via onze speciale studenten-
nieuwsbrief ben je altijd op de 
hoogte van het belangrijkste 
nieuws binnen de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. We 
delen o.a. informatie over 
workshops, evenementen en 

lezingen. Deze nieuwsbrief 
ontvang je per e-mail.

Onderwijsbalie FdR

Als rechtenstudent kun je je 
tot de Onderwijsbalie richten 
voor de meeste praktische 
en administratieve zaken, 
waaronder:
• het maken van een tele-

fonische afspraak met een 
studieadviseur;

• het opvragen van een over-
zicht van je studieresultaten;

• vragen over je studieplan 
in SIS;

• vragen over aanmelden voor 
vakken of tentamens.

De Onderwijsbalie vind je 
op de 6e verdieping van 
gebouw REC A. Je kunt de 
Onderwijsbalie telefonisch 
bereiken op 020-525 3440 of 
je kunt je vraag stellen via de 
Digitale Student Service Desk. 
Kijk voor meer informatie 
op student.uva.nl/rechten/
onderwijsbalie.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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  student.uva.nl/rechten/az

Studiecentra

In de meeste studiecentra 
van de UvA zijn voor studen-
ten computerwerkplekken 
met printers ingericht. Hier 
kun je rustig studeren. Kijk 
op student.uva.nl/rechten/
az bij ‘Studiecentra’.

Juridische Bibliotheek

De Juridische Bibliotheek 
(JB) bevindt zich op de  
4e etage in gebouw REC A  
en heeft, naast een  
grote collectie boeken,  
137 studieplekken. Kijk  
voor beschikbaarheid en 
actuele openingstijden op  
uba.uva.nl/locaties onder 
Juridische Bibliotheek.

Studiemateriaal

De boeken en readers die je 
nodig hebt, staan vermeld 
bij de beschrijving van 
het betreffende vak in de 
Studiegids op studiegids.
uva.nl. Kijk vlak voor de 
start van het onderwijs 
ook altijd in de digitale 
leeromgeving Canvas voor 
de studieleidraad en eventu-
ele actuele aanvullingen 
op het studiemateriaal. 
Daarnaast heb je natuurlijk 
een wettenbundel nodig 
(de versie van 2021-2022 van 
SdU of van Wolters Kluwer). 
Readers kun je vanaf een 
week voor de start van 
het vak bestellen via de 
Canvaspagina van het vak. 

De meeste readers kun je 
daar ook online raadplegen. 
De studieboeken kun je in 
de boekhandel kopen of 
met korting bij de juridische 
studentenvereniging via 
jfas.com. Zorg dat je het 
studiemateriaal op tijd in 
huis hebt, zodat je de eerste 
werkgroepbijeenkomsten 
kunt voorbereiden.

Collegekaart

Je hebt je collegekaart onder 
andere nodig om te printen, 
boeken te lenen, toegang te 
krijgen tot gebouwen en om 
je te identificeren bij tenta-
mens. Vraag je collegekaart 
aan via mijnuvapas.nl door je 
pasfoto te uploaden.
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Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Om een positief 
studieadvies te krijgen, moet je tenminste 45 van de 60 studiepunten aan eerstejaarsvakken 
hebben behaald. Als je daar niet aan voldoet, krijg je een negatief bindend studieadvies en 
mag je gedurende drie jaar geen rechten studeren aan de UvA. Zijn er persoonlijke omstandig-
heden die je studievoortgang belemmeren? Maak dan een afspraak met een studieadviseur. 
Doe dit zo snel mogelijk. De volledige regeling vind je op student.uva.nl/rechten/az bij 
‘Bindend Studieadvies’. 

Bindend studieadvies

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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GEZOCHT

Eerstejaars voor de 

opleidingscommissie

Wil je in je eerste studiejaar meedenken 

over de opzet en kwaliteit van je studie? 

Solliciteer dan naar een plek in de 

opleidingscommissie. Aan het begin van 

het collegejaar worden de vacatures op 

de studentenwebsite bekendgemaakt.

Wegwijzer eerstejaarsstudenten 2021-2022 | Wat je moet weten

Inspraak
aan de UvA
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Op de universiteit kun je meewerken aan de kwaliteit van 
het onderwijs en mag je invloed uitoefenen op het gevoer-
de beleid. De formele medezeggenschap van studenten 
van de UvA is georganiseerd via de studentenraad en de 
opleidingscommissie.

Op de volgende pagina’s zie je hoe dat eruit ziet en wat je 
nog meer kunt doen om je stem te laten horen.



Centrale Studentenraad (CSR)

UvA-breed medezeggen-
schapsorgaan, overlegt 
met het College van 
Bestuur. Samen met de 
Centrale Ondernemings-
raad vergadert de CSR
in de Gezamenlijke 
Vergadering (GV).

•  Instemmingsrecht: 
  O.a. studentenstatuut, 

Reglement Studentenraad, 
Afstudeerregeling

• Adviesrecht:
  O.a. model Onderwijs- en 

Examenregeling

Facultaire Studentenraad       (FSR) 

De FSR overlegt met de 
decaan over het facultaire 
beleid. De raad behartigt 
daarbij de belangen van stu-
denten op facultair niveau.

CSR
Bestaande uit 14 leden.

7 leden worden 1 keer per jaar gekozen, alle studenten kunnen zich 
verkiesbaar stellen. De andere 7 leden komen vanuit elk van de FSR’en.

FSR
7 facultaire raden, 
maximaal 12 studenten 
per raad.

1 keer per jaar verkiezing 
volgens het partijenstelsel,

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Facultaire Studentenraad       (FSR) 

• Instemmingsrecht: 
  O.a delen van de Onderwijs-  

en Examenregeling

• Adviesrecht:
  O.a. faculteitsbegroting, facul-

tair strategisch onderwijsbeleid

Opleidingscommissie (OC)

Adviseert de opleidings-
directeur over de kwali-
teit en organisatie van de 
opleiding.

•  Instemmingsrecht: 
  O.a. delen van de Onder-

wijs- en Examenregeling

•  Adviestaak:
  O.a. Onderwijs- en 

Examenregeling: kwaliteit 
onderwijs en inhoud van de 
opleiding

1 keer per jaar verkiezing 
volgens het partijenstelsel,

alle studenten kunnen zich 
verkiesbaar stellen.

OC
Evenveel studenten als 
docenten.

Student moet ingeschreven
staan bij betreffende
opleiding.

Docent moet onderwijs
verzorgen voor
betreffende opleiding.

Deelname door sollicitatie of verkiezingen.

Wegwijzer eerstejaarsstudenten 2021-2022 | Inspraak aan de UvA
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Wat kan je verder doen?

Naast de formele medezeggenschap zijn er nog veel 
andere manieren om je stem te laten horen. Laat 
weten wat jij vindt en draag zo bij aan de kwaliteit 
van jouw opleiding en van de voorzieningen op de 
Roeterseilandcampus.

Onderwijsevaluatie

Evaluatie van vakken door
schriftelijke onderzoeken
(UvA-Q).

Nationale Studenten 
Enquête (NSE)

Een jaarlijks landelijk on-
derzoek waarin studenten 
hun mening geven over
hun opleiding en de 
studiefaciliteiten.

Curriculumevaluatie

Nadat je bent afge-
studeerd aan de UvA, 
ontvang je het verzoek 
de gehele opleiding te 
evalueren. De resultaten 
van deze evaluatie worden
ook binnen de opleiding 
besproken.

Studieverenigingen

De studieverenigingen
van de FdR hebben regel-
matig overleg met de FSR.

Werkgroepen

Bij belangrijke beleids-
matige thema’s die
de hele academische
gemeenschap aangaan 
worden er met regelmaat
werkgroepen ingesteld,
waarvoor ook studenten 
worden benaderd.

Studentassessor

De studentassessor sluit 
aan bij de vergadering van 
het faculteitbestuur en
adviseert de decaan
van de FdR. De student-
assessor wordt voor 
1 kalenderjaar benoemd.

Studentenunie

De studentenunie ASVA 
vertegenwoordigt de 
belangen van alle Amster-
damse studenten.
Bijvoorbeeld op het 
gebied van huisvesting.

UvA-panel

Alle UvA-studenten en 
medewerkers kunnen 
meedoen aan het UvA-pa-
nel. Je krijgt een aantal 
keer per jaar een uitno-
diging voor deelname 
aan een online enquête, 
een paneldiscussie of een 
interview.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Meer weten?
Kijk op student.uva.nl/rechten in 

de A-Z: Medezeggenschap

Wegwijzer eerstejaarsstudenten 2021-2022 | Inspraak aan de UvA
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  Ik raakte dichter betrokken bij 
mijn studie en kon mijn stem 
laten horen.’

Hidde, opleidings comissielid Fiscaal 
recht 2019-2020

  Ik ben er het meest trots 
op dat we problemen waar 
studenten tegenaan liepen 
namens hen onder de 
aandacht konden brengen, 
bijvoorbeeld het belang 
van sociaal contact tijdens 
Zoom-werkgroepen.’

Thomas, raadslid FSR FdR 
2020-2021

  Ik vind mijn studie interessant, 
omdat ik er dingen naast doe.’

Amber, bestuurslid ELSA Amsterdam 
2019-2020
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Tips voor 
succesvol 
studeren

Pak de eerste tentamenkans

Laat de eerste tentamenkans niet onbenut en bereid je tentamens serieus 
voor. Herkansingen zorgen voor een extra studielast omdat ze vaak 
samenvallen met nieuwe vakken. 

Zorg voor een goede start 

Bereid je werkgroepbijeenkomsten goed voor. Stel het studeren niet uit, ook 
niet als je daar goede redenen voor denkt te hebben. De ervaring is dat je 
anders snel met je planning in de knel komt. Blijf op de hoogte. Houd zelf de 
website, de roostersite, Canvas, de MijnUvA-app en je mail goed in de gaten. 
Zorg dat je geen belangrijke informatie mist, zoals last-minute wijzigingen. 
En als je informatie niet kunt vinden, vraag er dan op tijd naar.
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Maak je studie zo leuk en interessant mogelijk

Je hebt het ook zelf in de hand: je studie kun je zelf leuker en beter 
behapbaar maken door samen te studeren, een bijbaantje te nemen of vrij-
willigerswerk te zoeken dat iets met je studie te maken heeft. Je kunt ook 
lid worden van een juridische studievereniging, af en toe een rechtszitting 
bijwonen en lezingen over juridische onderwerpen, zoals de Toplunches, 
bezoeken. Maak optimaal gebruik van alle mogelijkheden.

Een onvoldoende? Onderneem actie

Als je studie niet succesvol verloopt, kom dan meteen in actie en probeer 
uit te vinden waarom het niet goed gaat. Een studieadviseur kan je daarbij 
helpen. De UvA biedt ook cursussen aan om bijvoorbeeld je taalvaardigheid 
of studievaardigheden te verbeteren.
Meld persoonlijke omstandigheden op tijd. De studieadviseurs kunnen je 
helpen om een planning te maken en je extra begeleiding bieden zodat je 
zo min mogelijk vertraging oploopt.



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

24

Vind je studie-
informatie

Studentenwebsite
student.uva.nl/rechten

Wat?

Dit is de website waarop je infor-
matie kunt vinden die relevant is 
voor jouw studie.

Hoe?

Op student.uva.nl/rechten kun je 
zoeken naar informatie; de A-Z-lijst 
is hierbij een handig hulpmiddel. 
Via de homepage kun je ook in de 
meeste andere digitale applicaties 
komen, zoals SIS, roosters en de 
Studiegids.

SIS
sis.uva.nl

Wat?

SIS is het systeem dat de UvA ge-
bruikt voor vak- en cijferregistratie. 
In SIS kun je je eindcijfers bekijken.

Hoe?

Inloggen: gebruik je UvAnetID.

UvA Webprint
uva.canon.nl

Wat?

Printen bij de UvA doe je draad-
loos. Met je collegekaart kun je op 
de UvA een bestand afdrukken.

Hoe?

Inloggen: gebruik je UvAnetID. 
Laad je documenten op en stel 
in op zwart/wit of kleur. Let 
op: je kunt alleen met je eigen 
collegekaart printen en zorg dat 
er voldoende saldo op staat. Meer 
informatie over printen vind je op 
student.uva.nl/rechten/az.

Wifi
eduroam/UvA open WiFi

Wat?

Eduroam (education roam) is een 
wifinetwerk speciaal voor studen-
ten, onderzoekers en medewerkers 
over de hele wereld. UvA Open 
Wi-Fi is een openbaar netwerk.

Hoe?

Inloggen: gebruik je UvAnetID en 
wachtwoord. 
Download de benodigde software 
via wifiportal.uva.nl.

http://student.uva.nl/rechten
http://student.uva.nl/rechten
http://sis.uva.nl
http://uva.canon.nl
http://student.uva.nl/rechten/az
http://wifiportal.uva.nl
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E-mail

Wat?

Je krijgt een eigen UvA-mailadres. 
Je kunt hiermee inloggen in 
Microsoft 365 en ontvangt e-mails 
van de UvA altijd op dit UvA-mail-
adres. 
Als extra service wordt de e-mail 
die je ontvangt in je UvA-mailbox 
ook doorgestuurd naar het 
e-mailadres dat je in Studielink 
hebt opgegeven als correspon-
dentie-adres. Vind je dit oké? Dan 
hoef je niets te doen. Wil je deze 
forward uitzetten? Ga dan naar 
id.uva.nl. Zo kun je mails van je 
studie en je privémail scheiden. 

Canvas
canvas.uva.nl

Wat?

Canvas is de digitale leeromge-
ving van de universiteit. Elk vak 
waar je voor bent ingeschreven, 
heeft een eigen ‘Canvaspagina’. 
Daar staat alle informatie over 
dat vak. Via Canvas moet je soms 
ook opdrachten inleveren of 
toetsen of quizzen maken. 

Hoe?

Inloggen: gebruik je UvAnetID. 
Tip: download de Canvas-app in 
de Appstore of Playstore.

UvA-rooster
rooster.uva.nl

Wat?

Dit is een webpagina waar je inge-
roosterde studieactiviteiten kunt 
bekijken. Je ziet daar je rooster voor 
de vakken en werkgroepen waar-
voor je bent aangemeld en waar 
dat niet het geval is, kun je vakken 
toevoegen. Zodra je ingelogd bent 
worden je voorkeuren onthouden.

Hoe?

Inloggen: gebruik je UvAnetID. 
Via de MijnUvA-app kun je ook je 
rooster bekijken.

MijnUvA-app

Wat?

MijnUvA is een app voor je smart-
phone, waarmee je direct toegang 
tot roosters, cijfers en onderwijs-
mededelingen hebt. Verder kun 
je er veel informatie vinden, zoals 
de beschikbaarheid van studie-
plekken. 

Hoe?

Download de 
app in de  
Appstore of 
Playstore.

http://canvas.uva.nl
http://rooster.uva.nl


Studieverenigingen

JFAS

JFAS, de faculteits-
vereniging van de 
 rechtenfaculteit van 
de Universiteit van 
 Amsterdam.

  jfas.com

SFEER

SFEER, voor bachelor- 
en masterstudenten 
Fiscaal recht en Fiscale 
economie.

  sfeeramsterdam.nl

Porta Adriani

Porta Adriani, de 
 studievereniging voor 
fiscale studenten van 
de Universiteit van 
 Amsterdam.

  porta-adriani.nl

Lid worden van een studievereniging geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met 
je medestudenten in verschillende fasen van hun studie. Het kan ook nuttig zijn voor je 
toekomstige carrière en persoonlijke ontwikkeling om deel te nemen aan de activiteiten van 
de studievereniging. 

Voor Fiscaal recht zijn er twee studieverenigingen:

De grootste studiever-
eniging van de opleiding 
Rechtsgeleerdheid is:

  Kijk voor een overzicht van alle studieverenigingen op student.uva.nl/rechten/az  
bij ‘Studieverenigingen’

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Volg de FdR op Instagram en blijf op de hoogte van (online) events, nieuws en activiteiten. 
Maak kennis met de rechtenfaculteit door foto’s en verhalen van je medestudenten en 
docenten.
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Instagram
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  Volg de rechtenfaculteit ook op instagram.com/uvarechten



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Contact

Onderwijsbalie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Roeterseilandcampus, gebouw A, 6e verdieping
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

T 020 525 34 40

  student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

http://student.uva.nl/rechten/onderwijsbalie

