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DEEL A – ALGEMEEN DEEL                                                                               
 

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN                                                    
 

Artikel 1.1 – Toepasselijkheid van de regeling 
Deze regeling bestaat uit een A- en een B-gedeelte. Deel A bevat algemene bepalingen en is van 
toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen die worden verzorgd door de 
Amsterdam Graduate School of Law van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, hierna te noemen: de 
faculteit. Deel B bevat opleidingsspecifieke bepalingen. Tezamen bevatten de delen A en B de Onderwijs- 
en examenregeling, hierna te noemen de OER, van de in deel B genoemde opleiding of groep van 
opleidingen. 
 

 
Artikel 1.2 – Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

a)   examen het masterexamen van de opleiding 
b)   fraude of plagiaat het handelen of nalaten van een student waardoor een 

juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden 
geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt 

c)   keuzevakkenlijst de in de facultaire studiegids opgenomen lijst 
van keuzeonderdelen 

d)   masteropleiding de afsluitende fase van de academische opleiding, volgend op 
de bacheloropleiding 

e)   onderdeel een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet 
f) opleidingsstatuut het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut 

conform artikel 7.59 van de wet. Het opleidingsstatuut wordt 
verwerkt in de studiegids 

g)   periode een deel van een semester; een semester bestaat uit twee 
perioden, met uitzondering van de semesters in de master 
Notarieel recht die volgens het 8-8-4-principe bestaan uit drie 
perioden 

h)   programma het totaal en de samenhang van de onderdelen, de 
onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en 
tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur 

i) scriptie het afsluitende wetenschappelijk werkstuk van 
de masteropleiding 

j) semester een deel van een studiejaar; een studiejaar bestaat uit 
twee semesters 

k)   SIS het Studenten Informatie Systeem 
l) student hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van 

het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens 
van de opleiding 

m)  studiegids de gids van de opleiding die een nadere uitwerking van de 
opleidingsspecifieke bepalingen en overige 
opleidingsspecifieke informatie bevat. De studiegids is 
elektronisch beschikbaar via www.studiegids.uva.nl  

n)   studiejaar het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 
31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar 

http://www.studiegids.uva.nl/
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o)   studielast de studielast van de onderwijseenheid waarop een 
tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten = 
EC (European Credits). De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 
60 studiepunten/EC 

p)   studiepunt een EC studiepunt met een studielast van 28 uren studie 
q)   tentamen onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 

de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt 
uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes 
worden afgenomen met behulp van één of meer 
deeltentamens. Een hertentamen bestrijkt altijd dezelfde 
materie als het tentamen 

r)   universiteit de Universiteit van Amsterdam 
s) website de facultaire studentensite: www.student.uva.nl/rechten    
t) wet de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW) 
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 

  

http://www.student.uva.nl/rechten
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HOOFDSTUK 2 – TOELATING MASTEROPLEIDINGEN   
 
Artikel 2.1a – Vooropleidingseisen niet-selectieve masters 

1. De  niet-selectieve masters van de faculteit zijn: 
a. Arbeidsrecht 
b. European Private Law 
c. Fiscaal recht 
d. International and European Law 
e. Privaatrecht 
f. Publiekrecht 

2. Toelaatbaar tot de in voorgaand lid aangewezen niet-selectieve  masteropleidingen 
is de bezitter van een juridisch bachelordiploma van een Nederlandse of een 
buitenlandse universiteit, die aantoont te beschikken over kennis, inzicht en 
vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal 
recht of Notarieel recht van de Universiteit van Amsterdam, inclusief de benodigde 
taalvaardigheid, met inachtneming van het gestelde in leden 3 en 4, en met dien 
verstande dat de Examencommissie in het geval van onvoldoende voorkennis, 
aanvullende eisen kan stellen en in het geval onderdelen van de te volgen master 
reeds deel hebben uitgemaakt van een voorafgaand examen, de Examencommissie 
kan bepalen welke onderdelen daarvoor in de plaats komen. 

3. De in lid 1 genoemde masteropleiding Fiscaal recht, variant Nederlands 
belastingrecht, kan niet gevolgd worden na het aan de UvA behaalde bachelor 
examen Fiscaal recht of na het aan de UvA behaalde bachelor examen 
Rechtsgeleerdheid waarin de minor fiscaal recht is opgenomen. 

4. Degene die in het bezit is van het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht 
of Notarieel recht van de Universiteit van Amsterdam wordt rechtstreeks toegelaten 
tot de in lid 1 aangewezen niet-selectieve masteropleidingen, met inachtneming van 
het gestelde in lid 5. 

5. Indien de bedoelde masteropleiding meerdere programma’s kent, kan voor toelating 
tot verschillende programma’s een bepaalde afstudeerrichting/minor in de 
bacheloropleiding worden aangewezen. 

6. In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan 
door de desbetreffende Examencommissie van het vereiste van een behaald 
bachelordiploma voor een te bepalen periode worden afgeweken. 

 

 
Artikel 2.1b – Vooropleidingseisen master Notarieel recht 

1. Toelaatbaar tot de master Notarieel recht is de bezitter van een bachelordiploma van een 
Nederlandse of een buitenlandse universiteit, die aantoont te beschikken over kennis, inzicht 
en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding Notarieel recht van de Universiteit 
van Amsterdam, inclusief de benodigde taalvaardigheid. De Examencommissie kan in het 
geval van onvoldoende voorkennis, aanvullende eisen stellen en in het geval onderdelen van 
de te volgen master reeds deel hebben uitgemaakt van een voorafgaand examen, kan de 
Examencommissie bepalen welke onderdelen daarvoor in de plaats komen. 

2. Degene die in het bezit is van het bachelordiploma Notarieel recht van de Universiteit van 
Amsterdam wordt rechtstreeks toegelaten tot de master Notarieel recht. 
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3. In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan door de 
desbetreffende Examencommissie van het vereiste van een behaald bachelordiploma voor 
een te bepalen periode worden afgeweken. 

 

Artikel 2.1c – Vooropleidingseisen selectieve masters 
1. De selectieve masters van de faculteit zijn: 

a. Informatierecht 
b. Information Law – onderzoeksmaster 
c. International Criminal Law 
d. Public International Law – onderzoeksmaster 
e. International Tax Law: Policy, Principles and Practice 

2. Toelaatbaar tot de in voorgaand lid aangewezen selectieve masteropleidingen is de bezitter 
van een bachelordiploma van een Nederlandse of een buitenlandse universiteit, die aantoont 
te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding 
Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of Notarieel recht van de Universiteit van Amsterdam, 
inclusief de benodigde taalvaardigheid, met inachtneming van het gestelde in lid 4. Voor deze 
opleidingen gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden, opgenomen in de 
programmabeschrijving van de studiegids. Ook voor de post initiele master International Tax 
Law gelden aanvullende eisen, beschreven op http://uva.nl/llm-international-tax-law. De 
Examencommissie kan in het geval van onvoldoende voorkennis, aanvullende eisen stellen en 
in het geval onderdelen van de te volgen master reeds deel hebben uitgemaakt van een 
voorafgaand examen, kan de Examencommissie bepalen welke onderdelen daarvoor in de 
plaats komen. 

3. Degene die in het bezit is van het bachelordiploma Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of 
Notarieel recht van de Universiteit van Amsterdam wordt na selectie toegelaten tot de in lid 
1 aangewezen selectieve masteropleidingen, met inachtneming van het gestelde in lid 4. 

4. Indien de bedoelde masteropleiding meerdere programma’s kent, kan voor toelating tot 
dergelijke programma’s een bepaalde afstudeerrichting/minor in de bacheloropleiding 
worden aangewezen. 

5. In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan door de 
desbetreffende Examencommissie van het vereiste van een behaald bachelordiploma voor 
een te bepalen periode worden afgeweken. 

 

 
Artikel 2.2 – Schakelprogramma 

1. Voldoet een verzoek om toelating naar het oordeel van de Examencommissie niet aan de 
gestelde eisen, maar kan daaraan redelijkerwijs binnen een redelijke termijn wel worden 
voldaan dan wordt verzoeker in staat gesteld middels een aanvullend schakelprogramma aan 
die eisen te voldoen. De maximale omvang van dit schakelprogramma bedraagt 60 EC. 

2. De faculteit biedt voor een aantal masteropleidingen schakelprogramma’s aan voor 
studenten die beschikken over een universitair diploma op minimaal bachelorniveau. Dit 
schakelaanbod staat beschreven  bij de betreffende opleidingen 
op www.uva.nl/onderwijs/master/soorten-masters-en-
schakelprogrammas/schakelprogrammas/schakelprogrammas-wo. 

3. De faculteit heeft voor de masteropleidingen Arbeidsrecht, Fiscaal recht, Privaatrecht en 
Staats- en bestuursrecht samen met de Open Universiteit schakelprogramma’s ontwikkeld 

http://uva.nl/llm-international-tax-law
http://www.uva.nl/onderwijs/master/soorten-masters-en-schakelprogrammas/schakelprogrammas/schakelprogrammas-wo
http://www.uva.nl/onderwijs/master/soorten-masters-en-schakelprogrammas/schakelprogrammas/schakelprogrammas-wo


9 
 

voor studenten die beschikken over een van de hierna genoemde hbo-diploma’s. Het 
schakelprogramma moet aan de Open Universiteit worden gevolgd en binnen twee jaar na 
het behalen van het eerste onderdeel worden voltooid om – samen met het betreffende hbo-
diploma – toelating te geven tot de betreffende juridische master aan de UvA. Dit 
schakelaanbod staat beschreven bij de toelatingsinformatie van de betreffende opleidingen 
op www.uva.nl/masters. 
De toelaatbare hbo-diploma’s zijn: 
a. HBO-Rechten (CROHO 39205) 
b. Hogere Juridische Opleiding (CROHO 34121) 
c. Human Resource Management/Personeel & Arbeid (CROHO 34609) 
d. Sociaal Juridische dienstverlening (CROHO 34641) 
e. Management, Economie en Recht (CROHO 34435) 
f. Fiscale economie (CROHO 34409) 
g. Fiscaal recht en economie (CROHO 34140) 

4. De faculteit heeft samen met de Open Universiteit voor studenten die beschikken over een 
diploma HBO-Rechten (CROHO 39205) een generiek schakelprogramma ontwikkeld dat na 
voltooiing van een daaropvolgende master civiel effect geeft. Het eerste deel van het 
schakelprogramma moet aan de Open Universiteit worden gevolgd, het laatste deel (de 
vakken Bacheloressay en Rechtstheorie en rechtsfilosofie) moeten daarna aan de UvA worden 
gevolgd en het gehele programma moet binnen drie jaar na het behalen van het eerste 
onderdeel worden voltooid om – samen met het betreffende hbo-diploma – toelating te 
geven tot een van de juridische masters aan de UvA, met inachtneming van eventuele extra 
toelatingsvoorwaarden die voor bepaalde masters of trajecten van toepassing zijn (conform 
artikel 2.1). Dit civiel-effect-schakelprogramma staat beschreven bij de toelatingseisen van de 
betreffende opleidingen op www.uva.nl/masters .   

 
Artikel 2.3 – Taal 

1. Voor Nederlandstalige masteropleidingen: 
Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van 
de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma 
II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het 
afleggen van dit examen. 

2. Voor Engelstalige masteropleidingen: 
Toelating tot de master vereist voldoende beheersing van de Engelse taal. De taalvaardigheid 
wordt getoetst door het afleggen van één van de volgende toetsen: 

a. TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 
100 iBT, waarvan ten minste 25 voor lees- en luistervaardigheid en ten minste 24 
voor spreek- en schrijfvaardigheid; 

b. IELTS (International English Language Testing System). De minimum vereiste IELTS 
score is 7,0 en voor geen van de onderdelen mag een score lager dan 6,0 zijn gehaald; 

c. Cambridge English Language Assessment. Een certificaat Cambridge English: 
Advanced (CAE) (minimum grade C) of een certificaat Cambridge English: 
Proficiency (CPE) (minimum grade C). 
 

http://www.uva.nl/masters
http://www.uva.nl/masters
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3. Met de Engelstalige masteropleidingen worden de volgende opleidingen bedoeld: 

a. Arbeidsrecht: traject European and International Labour Law 
b. European Private Law 
c. International and European Law 
d. International Criminal Law 
e. Research master: Information Law 
f. Research master: Public International Law 
g. International Tax Law: Policy, Principles and Practice 

 
Artikel 2.4 – Toelatingsprocedure 

1. De toelating tot de opleiding is opgedragen aan de Examencommissie; bij selectieve masters 
is de voorselectie opgedragen aan een selectiecommissie van de betreffende opleiding; de 
onderwijsdirecteur bepaalt de uiteindelijke selectie. 

2. Met het oog op de toelating tot de opleiding stelt de Examencommissie een onderzoek in 
naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. De commissie betrekt bij 
haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. In aanvulling op 
schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie bepaalde kennis, 
inzicht en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit. 

3. Het toelatingsonderzoek vindt eenmaal per jaar plaats voor opleidingen die alleen een 
septemberinstroom kennen, en twee maal per jaar voor opleidingen die ook februari- 
instroom toestaan (zie artikel 2.5). 

4. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding wordt voor ondergenoemde deadlines 
ingediend bij de Examencommissie. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie een na 
deze sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 
Deadlines indienen toelatingsverzoek 
a. Aansluitmasters: 1 augustus voor toelating per 1 september en 1 januari voor toelating 

per 1 februari (indien februari-instroom wordt toegestaan) 
b. Selectieve masters: 1 mei voor toelating per 1 september 

5. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffende 
begindatum van de opleiding zal voldoen aan de in artikel 2.1 bedoelde eisen ten aanzien van 
kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde 
opleidingen. 

6. De kandidaat ontvangt een toelatingsbewijs dan wel een afwijzende beslissing. Hiertegen is 
beroep mogelijk bij het College van beroep voor de examens. 

 
Artikel 2.5 – Instroommoment 

1. Aanvang van de opleiding is mogelijk met ingang van het eerste semester van een studiejaar 
(‘september’) en – voor een deel van de masteropleidingen – met ingang van het tweede 
semester (‘februari’). Voor de in dit lid genoemde instroommoment(en) geldt dat er sprake is 
van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in de nominale duur volledig afgerond kan 
worden. 
Februari-instroom is mogelijk bij de volgende masteropleidingen: 
a. Arbeidsrecht 
b. European Private Law 
c. Fiscaal recht 
d. International and European Law 
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e. Notarieel recht 
f. Privaatrecht 
g. Publiekrecht 

2. Bij aanvang van de opleiding dient het bachelorprogramma dan wel schakelprogramma dat 
toegang geeft tot de opleiding volledig te zijn afgerond.  
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HOOFDSTUK 3 – TOETSING EN EXAMINERING   

 
Artikel 3.1 – Algemeen 
1. Tijdens het studieonderdeel wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde 

leerdoelen bereikt. 
2. In de studiegids staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om het 

studieonderdeel met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student 
beoordeeld wordt. Ook staat in de studiegids vermeld in welke vorm een tentamen zal 
worden afgenomen. 

3. Een eventuele wijziging van de in de studiegids vermelde tentamenvorm wordt uiterlijk zes 
weken voor het betreffende tentamen bekend gemaakt. 

4. Het verplichte studiemateriaal dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk minimaal twee 
weken voor de start van het onderwijs, bekend te worden gemaakt.   

 
Artikel 3.2 – Inschrijving tentamens 
1. De student dient aangemeld te zijn voor elke tentamengelegenheid waaraan hij wil 

deelnemen. De aanmeldingsprocedure wordt beschreven op de website 
(www.student.uva.nl/rechten/az). 

2. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het 
tentamen worden geweigerd als er onvoldoende capaciteit is in de betreffende 
tentamenzaal. Is naplaatsing wel mogelijk, dan worden voor verlate aanmelding 
administratiekosten in rekening gebracht. 

 
Artikel 3.3 – Aantal tentamenkansen 
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 geldt dat de student voor elk onderdeel één 

herkansingsmogelijkheid per studiejaar heeft. De eerste tentamenkans wordt geboden 
binnen de onderwijsperiode waarin het onderdeel is aangeboden; de 
herkansingsmogelijkheid wordt geboden voor het begin van het volgende studiejaar. 

2. Onderdelen met een substantiële component praktijk / vaardigheden, niet zijnde onderdelen 
van het vaardighedenlint, worden één maal per jaar getentamineerd. 

3. De student die de masteropleiding op één onderdeel na, niet zijnde de masterscriptie, heeft 
behaald, komt desgevraagd in aanmerking voor een extra tentamenkans voor het laatste 
onderdeel indien het behalen van dat onderdeel betekent dat de studie nominaal (dat wil 
zeggen binnen twee jaar in geval van éénjarige masters en binnen drie jaar in geval van 
tweejarige masters) wordt afgerond en het gebruik maken van een reguliere tentamenkans 
voor dat onderdeel zulks niet meer mogelijk maakt. 

4. Indien niet is voldaan aan de eisen van lid 3, geldt het volgende: de student die het 
masterexamen op één onderdeel na, niet zijnde de masterscriptie, heeft behaald, komt 
desgevraagd in aanmerking voor één extra tentamengelegenheid voor dat laatste onderdeel, 
indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De student heeft gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en heeft toen 
minimaal een 4 behaald voor het betreffende onderdeel. 
b. De datum van het extra tentamen moet ten minste twee maanden liggen vóór de 
datum van het eerstvolgende reguliere tentamen in het desbetreffende onderdeel. 

5. Op verzoeken om een extra tentamengelegenheid beslist de Examencommissie. De 

http://www.student.uva.nl/rechten/az)
http://www.student.uva.nl/rechten/az)
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Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van de in lid 4 genoemde 
voorwaarden afwijken. 
 

Artikel 3.4 – Mondelinge tentamens 
1. Het afleggen van een mondeling tentamen geschiedt in het openbaar, tenzij de student 

daartegen bezwaar maakt dan wel de Examencommissie of de examinator in een bijzonder 
geval anders heeft bepaald. 

2. Het mondelinge tentamen wordt afgenomen in het bijzijn van een tweede docent, tenzij de 
Examencommissie anders bepaalt. 

3. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator 
en de student anders overeenkomen. 

 
Artikel 3.5 – Vaststelling en bekendmaking uitslag 
1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt 

deze bekend aan de student. 
2. De examinator maakt via SIS de uitslag van een schriftelijk of anderszins getentamineerd 

examenonderdeel zo snel mogelijk bekend, maar in ieder geval binnen 18 werkdagen na de 
dag waarop het is afgelegd. De uitslag moet in geval van een herkansing minstens 10 
werkdagen voor een mogelijke herkansing bekend worden gemaakt. De onderwijsdirecteur 
kan in bijzondere gevallen toestaan dat van deze termijnen wordt afgeweken. 

3. In elk geval van overschrijding worden de studenten voordat de termijn daadwerkelijk is 
verstreken via Blackboard geïnformeerd over de reden van vertraging en de datum waarop 
de uitslagen bekend zullen zijn.  

4. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de 
Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan een 
beargumenteerd verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Bij een 
herbeoordeling moet het tentamen altijd door een tweede examinator worden beoordeeld. 
Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift 
niet op. 

 
Artikel 3.6 – Cijfers 
1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Cijfers worden afgerond naar hele 

of halve cijfers. Onder de 6 worden geen halve cijfers gegeven. 
2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 6 of hoger. 
3. De laatst behaalde uitslag geldt. 

 
Artikel 3.7 – Geldigheidsduur tentamens 
1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens die onderdeel zijn van het 

masterexamen bedraagt vijf jaar vanaf de datum van het behalen van het onderdeel. 
2. De Examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van 

met goed gevolg afgelegde tentamens voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen, 
met dien verstande dat de commissie kan bepalen dat de student voor het van kracht worden 
van een daartoe strekkende beslissing wordt geëxamineerd met betrekking tot nieuwe 
ontwikkelingen op het betrokken vakgebied. Is de student daarvoor geslaagd, dan bedraagt 
de duur van de verlenging vijf jaar voor een onderdeel van een masterexamen. 

3. Deelcijfers vervallen nadat het eerste eindtentamen over de volledige stof van een bepaald 



14 
 

onderdeel is aangeboden, tenzij de Examencommissie anders bepaalt. 
4. De Examencommissie beslist binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek. Is binnen 

de gestelde termijn geen beslissing genomen, dan is de geldigheidsduur van het onderdeel 
met een jaar verlengd. 

5. Voor onderdelen waarvoor een student vrijstelling heeft gekregen, is de datum van de 
vrijstellingsgrond bepalend voor de toepassing van het eerste en tweede lid. Is voor een 
onderdeel gedeeltelijk vrijstelling gekregen, dan is de datum waarop de student slaagde voor 
het aanvullende onderdeel bepalend. 

 
Artikel 3.8 – Inzagerecht en nabespreking 
1. Indien een tentamen (of deeltentamen) schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator 

nadat de uitslag is bekendgemaakt gedurende een periode van 6 weken, op verzoek aan de 
geëxamineerde, (kosteloos) inzage in het beoordeelde werk (dat indien de student dit wenst 
door hem/haar kan worden gefotografeerd), de vragen en opdrachten. In genoemde periode 
vindt tevens de nabespreking van het beoordeelde werk plaats. De geëxamineerde heeft het 
recht kennis te nemen van de gehanteerde beoordelingsnormen. Tevens kan de 
geëxamineerde tegen kostprijs kopieën (doen) maken van het beoordeelde werk. 

2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen 
van vragen en opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede zo mogelijk van de normen 
aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

3. De wijze van beoordeling van het tentamen stelt de student in staat na te gaan hoe de uitslag 
tot stand is gekomen. 

4. De in lid 1 genoemde nabespreking vindt voor verplichte vakken uit het curriculum plaats in 
de vorm van een hoorcollege dat digitaal beschikbaar is voorafgaande aan de herkansing. 
Voor keuzevakken wordt de wijze van nabespreking na afloop van het tentamen op 
Blackboard bekend gemaakt. 

5. Plaats en tijdstip, bedoeld in lid 4, worden tijdig – maar ten minste een week voor bedoeld 
tijdstip – bekend gemaakt. 

6. Studenten kunnen schriftelijke vragen stellen over het door hen gemaakte tentamen 
gedurende een periode van zes weken nadat de uitslag is bekendgemaakt.  

 
Artikel 3.9 – Vrijstelling 
1. De Examencommissie kan n.a.v. een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen 

voor het afleggen van een of meer examenonderdelen, indien de student een qua inhoud en 
niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire opleiding heeft behaald. 

2. De Examencommissie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek. 
3. Bij het behalen van een tweede masterdiploma of variant van een masterdiploma bij de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid zullen onderdelen die deel hebben uitgemaakt van het 
reeds uitgereikte diploma slechts tot een maximum van 12 EC in het tweede diploma 
opgenomen kunnen worden. Mochten er meer dan 12 EC aan verplichte onderdelen in de 
programma’s van beide diploma’s voorkomen, dan zullen voor het meerdere, vervangende 
onderdelen met succes moeten worden afgelegd die, ter beoordeling van de 
examencommissie, raakvlak vertonen met de inhoud van het betreffende diploma.  

4. De scriptie is van deze vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd. 
5. Voor een verplicht onderdeel kan alleen een vrijstelling worden verleend, indien het elders 
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behaalde onderdeel op grond waarvan vrijstelling verzocht wordt, vóór aanvang van de studie 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam is behaald.Werk- 
en/of beroepservaring kunnen geen vrijstelling opleveren in de zin van deze regeling. 

 
Artikel 3.10 – Scriptie 
1. De scriptie wordt beoordeeld door de scriptiebegeleider en een tweede beoordelaar. Het 

eindcijfer wordt bepaald door de begeleider na overleg met de tweede beoordelaar. 
2. De beoordeling van de scriptie vindt plaats aan de hand van een vooraf vastgesteld 

beoordelingsformulier. 
3. Overige bepalingen met betrekking tot de totstandkoming en beoordeling van de scriptie zijn 

opgenomen in de studiegids en op de website www.student.uva.nl/rechten/az. 
 

Artikel 3.11 – Fraude en plagiaat 
1. Het bepaalde in de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA 

(http://student.uva.nl/rechten/az/item/plagiaat-en-fraude.html) is onverkort van toepassing 
en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. 

2. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische 
detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student toestemming tot het 
opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 

 
Artikel 3.12 – Examen 
1. De Examencommissie stelt de uitslag en de datum van het afsluitend examen vast, indien zij 

heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft 
afgelegd. 

2. De Examencommissie stelt het judicium ‘cum laude’ vast, indien is voldaan aan de 
voorwaarden vermeld in het Examenreglement. Overige judicia worden vermeld 
op het diplomasupplement. 

3. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle 
verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 

4. Er zijn voor het masterexamen 12 examendata per studiejaar vastgesteld door het College 
van Bestuur. 

5. De Examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die 
aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift het vaststellen van de datum van het 
afsluitend examen uitstellen. 

 
Artikel 3.13 – Graad 
Aan de student die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of 
Laws (meester in de rechten) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld. 

 
Artikel 3.14 – Getuigschriften en verklaringen 
1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie 

een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een diplomasupplement in het Engels 
uitgereikt, ondertekend door of krachtens de voorzitter van de Examencommissie, waarop de 
onderdelen van het examen, de studielast, de datum waarop het onderdeel is behaald en de 
beoordeling worden vermeld. 

2. Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen 

http://www.student.uva.nl/rechten/az
http://student.uva.nl/rechten/az/item/plagiaat-en-fraude.html
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getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de Examencommissie af 
te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed 
gevolg zijn afgelegd. 

3. Nadere informatie over de beroepsvereisten voor toelating tot de opleidingen van de 
advocatuur, de rechterlijke macht en het notariaat, zullen worden opgenomen in de door de 
decaan vast te stellen Regeling Beroepsvereisten FdR. 

  



17 
 

HOOFDSTUK 4 – STUDIEBEGELEIDING EN -VOORTGANG   
 

Artikel 4.1 – Studievoortgangsadministratie 
De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten 
van de studenten in SIS. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een 
examenonderdeel via SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt via SIS tevens over een 
overzicht van de behaalde resultaten. 

 
Artikel 4.2 – Studiebegeleiding 
Ingeschreven studenten met uitzondering van extranei hebben aanspraak op studiebegeleiding. De 
vormen van studiebegeleiding worden vermeld bij het betreffende lemma op de 
website www.student.uva.nl/rechten/az . 

 
Artikel 4.3 – Studenten met een functiebeperking 
1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, in 

te dienen bij de studieadviseur, in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs, de 
practica en tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele 
functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een 
onderdeel of een tentamen niet wijzigen. 

2. Het in lid 1 bedoelde verzoek wordt vergezeld van een recente aanbeveling van een 
studentendecaan, alsmede van een recente verklaring van een arts of een psycholoog of, 
indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Indien 
mogelijk geven deze verklaringen een schatting van de mate waarin de studievoortgang 
wordt belemmerd. 

3. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslist de decaan 
of namens hem de onderwijsdirecteur. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering 
betreffen, beslist de Examencommissie. 

4. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, neemt de student contact op met 
het betreffende onderwijssecretariaat, zodat de voorziening kan worden geregeld. Betreft 
het een tentamenvoorziening, dan moet deze minimaal twee weken voor de tentamen- 
datum zijn aangevraagd bij het betreffende onderwijssecretariaat. 

 
Artikel 4.4 – Iudicium abeundi 
1. Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of de 

Examencommissie in uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de 
inschrijving van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die 
student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de 
uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem 
opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 

2. Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het 
eerste lid, stelt de Examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de student 
onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De Examencommissie of de decaan brengt geen 
advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de betrokken 
student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 

  

http://www.student.uva.nl/rechten/az
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HOOFDSTUK 5 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN   
 

Artikel 5.1 – Hardheidsclausule 
In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de 
Examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in 
de delen A of B van deze regeling. 

 
Artikel 5.2 – Overgangsbepaling 
1. Voor studenten die voor 1 september 2012 zijn gestart met de masteropleiding Notarieel 

recht of Fiscaal recht en deze opleiding na 1 september 2012 voortzetten of ná 1 september 
2012 starten met een master Notarieel of Fiscaal recht na een bachelor behaald vóór 1 
september 2012, geldt de door de decaan vastgestelde 8-8-4-overgangsregeling FdR. 

2. Voor studenten die op de datum van de inwerkingtreding van deel A of deel B van deze 
regeling een of meer onderdelen met goed gevolg hebben afgelegd, maar het examen nog 
niet geheel met goed gevolg hebben afgelegd en die in hun belangen geschaad worden door 
bepalingen in de delen A of B van deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere 
regelingen, wordt door de Examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met 
inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. 

 
Artikel 5.3 – Wijzigingen deel A 
1. Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door de decaan – gehoord de 

Opleidingscommissie, de Examencommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van 
de medezeggenschapsorganen ter zake – bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deel A van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 
tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor 
niet worden geschaad. 

 
Artikel 5.4 – Bekendmaking 
De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van de delen A en B van deze regeling. 
De regeling is opvraagbaar via http://student.uva.nl/rechten/az/item/regelingen-en-
 reglementen.html. 

 
Artikel 5.5 – Inwerkingtreding deel A 
Deel A van deze regeling treedt in werking op 1 september 2015. 
Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 10 juli 2015. 

  

http://student.uva.nl/rechten/az/item/regelingen-en-reglementen.html
http://student.uva.nl/rechten/az/item/regelingen-en-reglementen.html
http://student.uva.nl/rechten/az/item/regelingen-en-reglementen.html
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DEEL B – OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL  
 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN   

 
Artikel 1.1 – Toepasselijkheid van de regeling 
Deze regeling bestaat uit een A- en een B-gedeelte. Dit opleidingsspecifieke gedeelte B hoort bij deel 
A van de regeling dat algemene bepalingen bevat met betrekking tot het onderwijs en de examens 
van de masteropleidingen Arbeidsrecht, Fiscaal recht, European Private Law, Informatierecht, 
Information Law (Research master), International Criminal Law, International and European Law, 
Notarieel recht, Privaatrecht, Public International Law (Research master),  Publiekrecht en 
International Tax Law: Policy, Principles and Practice. Deze opleidingen worden verzorgd binnen de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat opleidingsspecifieke 
bepalingen met betrekking tot deze masteropleidingen. 
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HOOFDSTUK 2 – INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDINGEN   
 
ARTIKEL 2.1 – 2.4 ALLE MASTEROPLEIDINGEN 

 
Artikel 2.1 – Vorm van de opleidingen 
Met uitzondering van de master International Criminal Law, de master Information Law (research), 
de master Public International Law (research) en de post-initiële master International Tax Law worden 
de masteropleidingen van de faculteit zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. 

 
Artikel 2.2 – Omvang van de opleidingen 
1. De reguliere masteropleidingen van de faculteit hebben een studielast van 60 EC; de 

onderzoeksmasters hebben een studielast van 120 EC. De masters kennen een afsluitend 
examen. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. 

2. Voor elk van de onderdelen stelt de decaan, nadat deze de Opleidingscommissie(s) en de 
Facultaire Studentenraad heeft gehoord, de studielast vast. 

3. Voor de berekening van de studielast van een onderdeel wordt uitgegaan van 120  bladzijden 
per EC, exclusief jurisprudentie. 

4. De Examencommissie, de Opleidingscommissie gehoord, kan bij gemotiveerd besluit 
toestaan dat wordt afgeweken van de wijze van berekening genoemd in lid 3. 

 
Artikel 2.3 – Onderdelen elders 
1. Onderdelen die tijdens de opleiding elders worden behaald, kunnen uitsluitend met 

voorafgaande toestemming van de Examencommissie worden ingebracht in het 
examenprogramma van de student. 

2. Als een student een stage wil opnemen in de master, dan moet de Examencommissie in alle 
gevallen hiervoor vooraf toestemming verlenen. Zie de procedurebeschrijving op de 
website: www.student.uva.nl/rechten/az/item/stages-en-werk.html .  

3. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de masteropleiding zijn behaald aan een 
instelling voor universitair onderwijs (anders dan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA), 
kan slechts op grond van artikel 3.9 vrijstelling worden verleend voor ten hoogste 9 EC. 

 
Artikel 2.4 – Vrij onderwijsprogramma 
1. De student heeft de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een eigen 

onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van de onderwijsprogramma’s zoals 
vermeld in artikel 2.5. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de 
voorafgaande goedkeuring van de Examencommissie. 

2. De Examencommissie beoordeelt of het programma van voldoende niveau is en voldoende 
samenhang vertoont en voldoende afwijkt van de reeds aangeboden onderwijsprogramma’s.  

3. De Examencommissie kan, na overleg met de desbetreffende Opleidingscommissie, 
beleidsregels vaststellen voor de uitoefening van de in dit artikel bedoelde bevoegdheid. 

 
 
  

http://www.student.uva.nl/rechten/az/item/stages-en-werk.html
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ARTIKEL 2.5A – 2.7A MASTER ARBEIDSRECHT 
 

Artikel 2.5a – Doel van de opleiding en eindtermen 
1. Met de masteropleiding wordt beoogd: 

a. kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van arbeidsrecht, en het bereiken van de 
eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. 

b. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden 
(zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze 
citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe 
problemen oplossen, kritisch reflecteren. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval diepgaande en grondige kennis van en inzicht in het 

(internationale, waaronder steeds begrepen Europese) arbeids- en 
socialezekerheidsrecht en de ontwikkelingen daarbinnen; 

b. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 
(internationale) arbeidsrecht diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover 
kritische vragen te stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

c. heeft kennis van de samenhang tussen internationaal, Europees en nationaal 
arbeidsrecht; 

d. heeft inzicht in de samenhang tussen het internationale arbeidsrecht en andere 
specialismen; 

e. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen in het (internationale) arbeidsrecht 
te begrijpen, te interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 

f. is in staat zelfstandig literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 
(onderzoeksvragen formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van 
gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor 
verder onderzoek) met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen in het internationale 
arbeidsrecht; 

g. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een 
onderwerp binnen het domein en dit mondeling met kracht van argumenten te 
presenteren voor zowel een publiek bestaande uit professionals als voor niet‐ 

professionals; 
h. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat met betrekking tot het 

(internationale) arbeidsrecht. 
 

3. De masteropleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 
a. Nederlands arbeidsrecht 
b. European and International Labour Law 
c. Arbeid en Onderneming 

 
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting Nederlands 

arbeidsrecht: gedegen kennis van het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht  en 
van de belangen die spelen bij de totstandkoming van arbeidsrechtelijke regels. 

 
5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 onder a dient ten aanzien van de afstudeerrichting 

Arbeid en Onderneming voor ‘socialezekerheidsrecht’ te worden gelezen: 
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ondernemingsrecht. 
Onverminderd hetgeen overigens in lid 2 is bepaald, heeft de afgestudeerde van de 
afstudeerrichting Arbeid en Onderneming: 
a. gedegen kennis van het ondernemingsrecht en de ontwikkelingen daarbinnen; 
b. grondige analytische kennis van de interactie tussen het arbeidsrecht en het 
ondernemingsrecht; 
c. de vaardigheden een juridisch probleem op het snijvlak van het arbeidsrecht en het 
ondernemingsrecht te analyseren en op te lossen. 

 

6. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting 
European and International Labour Law: 

a. gedegen kennis van de totstandkoming van (arbeidsrechtelijke) internationale 
en Europese regelgeving; 

b. grondige analytische kennis van de structuur en organisatie van het internationale 
en Europese arbeidsrechtelijke systeem en de recente ontwikkelingen daarbinnen; 
en 

c. is staat om arbeidsrechtelijke problemen in grensoverschrijdende situaties 
te analyseren en op te lossen. 

 
Artikel 2.6a – Taal van de opleiding 
De afstudeerrichting Nederlands arbeidsrecht wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de 
vakomschrijving in de studiegids anders wordt aangegeven. De afstudeerrichting European and 
International Labour Law wordt in de Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen 
UvA en het bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 

 
Artikel 2.7a – Onderwijsprogramma 
De afstudeerrichting Nederlands arbeidsrecht is als volgt samengesteld: 

 
Nederlands arbeidsrecht   

Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 24

 
 

Arbeidsrecht - Individueel 6
 

1 
Arbeidsrecht - Collectief 6

 
1 

European Labour Law* 6
 

1 
Socialezekerheidsrecht 6

 
2 

Europees arbeidsrecht* 6
 

2 
Keuzeonderdelen 24

 
 

De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast van 
tenminste  24 EC. Meer informatie over deze keuzeonderdelen is te 
vinden in de UvA Studiegids. 

  

Scriptie 12
 

 
* Men kiest óf de Nederlandse variant óf de Engelse variant 
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De afstudeerrichting European and International Labour Law is als volgt samengesteld: 
 

European and International Labour Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 36  
European Labour Law 6

 
1 

Comparative  Labour Law , Capita Selecta 6
 

1 
European Social Security   Law 6 1 
Social Dialogue and Collective Bargaining 6

 
2

 

International Labour Law 6
 

2 
Private International Law and Labour Relations in Europe 6

 
2 

Keuzeonderdelen 12  
De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast van 
tenminste 12 EC. Meer informatie over deze keuzeonderdelen is te 
vinden in de UvA Studiegids. 

  

Scriptie 12  
 

 
De afstudeerrichting Arbeid en Onderneming Law is als volgt samengesteld: 
 
Arbeid en Onderneming   

Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 

Verplichte onderdelen 30  
Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht 12 1 
Arbeidsrecht in Overnames en Reorganisatie* 6 2 
Arbeid en Zeggenschap* 6 2 
Arbeidsrecht – collectief* 6 1 
Europees Arbeidsrecht of European Labour Law 6 2/1 
Optioneel verplichte onderdelen 12  
Arbeidsrecht - Individueel 6 1 
Corporate Governance 6 1 
Critical Analyses of Corporate Finance and Insolvency Laws 6 2 
European Company Law I 6 2 
European Company Law II 6 2 
Financiering en Zekerheid 6 2 
Fusies & Overnames en Joint Ventures 6 2 
Pensioenrecht**   
Vrije keuzeruimte 6  
Het staat de student vrij een hier niet genoemd vak te kiezen, mits de 
samenhang bestaat met het masterprogramma. Het betreffende vak behoeft 
geen vak te zijn dat aan de UvA wordt gedoceerd. Men kan hierbij denken aan 
vakken op het terrein van insolventierecht en het mededingingsrecht. 
Voorafgaande goedkeuring van de examencommissie is verplicht. 

  

Scriptie 12  
 
*Twee uit drie verplicht. Men kan alle drie de vakken kiezen. 
** VU, samenwerking met UvA 
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ARTIKEL 2.5B – 2.7B MASTER INFORMATIERECHT 
 

Artikel 2.5b – Doel van de opleiding en eindtermen 
1. Met de masteropleiding wordt beoogd: 

a. kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van informatierecht, en het bereiken 
van de eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. 

b. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden 
(zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste 
wijze citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief 
complexe problemen oplossen, kritisch reflecteren. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval diepgaande en grondige kennis van en inzicht in het Europese en 

internationale informatie‐ en intellectuele eigendomsrecht (hierna ‘het domein’) en 
de actuele ontwikkelingen daarbinnen; 

b. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 
domein diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen 
te stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

c. heeft inzicht in de samenhang tussen publiek- en civielrechtelijke aspecten van het 
domein; 

d. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein; 
e. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen op het domein te begrijpen, 

te interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 
f. bezit de leervaardigheden om een vervolgstudie aan te gaan door zelfstandig 

een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren (onderzoeksvragen 
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies 
trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder 
onderzoek); 

g. is in staat om conclusies, en de daaraan ten grondslag liggende kennis, motieven en 
overwegingen, te presenteren in een samenhangend wetenschappelijk betoog 
(mondeling of schriftelijk) over een onderwerp binnen het domein en om dat 
duidelijk over te brengen aan zowel een publiek bestaande uit professionals als aan 
niet-professionals. 

 
Artikel 2.6b – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de vakomschrijving in de studiegids anders 
wordt aangegeven. 

 
Artikel 2.7b – Onderwijsprogramma 
De opleiding is als volgt samengesteld: 

 
Informatierecht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 30  
Informatierecht 12 1 
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Intellectuele eigendom 12 1 
Paperextensie op het gebied van Informatierecht óf Intellectuele 
eigendom 

6 1 

Gebonden keuzeonderdelen 12/18  
Clinic Technologie, Media en Communicatie 6 1 & 2 
Informatierecht, Capita Selecta 

  
6 2 

Intellectual Property Law and Practice 6 2 
International and European Copyright Law 6 2 
International Media Law, Policy and Practice 
 

6 2 
Patent Law 6 2 
Privacy en Gegevensbescherming  6 2 
Telecommunicatierecht 6 2 
Nader te bepalen (jaarlijks wisselend) keuzevak 6 1/2 
Vrije keuzeonderdelen 

       0/6 
 

2 
Meer informatie over de vrije keuzeonderdelen is te vinden in de UvA 
Studiegids. Onder goedkeuring van de Examencommissie kan de student 
ook voor 6 EC kiezen uit onderdelen uit andere universitaire juridische 
masteropleidingen, niet-juridische onderdelen uit niet-juridische 
universitaire masteropleidingen en een practicum/stage. Bedoelde 
onderdelen dienen tenminste  raakvlak te hebben met Informatierecht en 
niet te overlappen met vakken die ook worden gegeven als verplichte 
onderdelen of binnen de gebonden keuzeonderdelen. 

  

Scriptie 12  
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ARTIKEL 2.5C – 2.7C MASTER INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW 
 

Artikel 2.5c – Doel van de opleiding en eindtermen 
 

1. The objectives of this programme are as follows.  
a. To provide the student with knowledge, understanding and skills in the domain of 

international and European law, such that they achieve the final attainment standards 
described below.  

b. To provide the student with a general academic training, including such skills as 
reasoning, writing, speaking and research ability and correctly citing and recording 
sources, as well as independent learning, the ability to solve complex problems 
creatively and critical reflection.  
 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval diepgaande en grondige kennis van en inzicht in de inrichting en 

organisatie van de internationale en Europese rechtsorde (hierna ‘het domein’) en 
actuele ontwikkelingen daarbinnen; 

b. heeft grondige kennis van en inzicht in de toepassing van internationaal en Europees 
recht op concrete rechtsproblemen; 

c. heeft inzicht in samenhang en interactie tussen het internationaal publiekrecht, het 
Europees recht en het nationale recht; 

d. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 
domein diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen te 
stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

e. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein; 
f. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen op het domein te begrijpen, te 

interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 
g. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van 
gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor 
verder onderzoek); 

h. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een 
onderwerp binnen het domein en dit mondeling met kracht van argumenten te 
presenteren voor zowel een publiek bestaande uit professionals als voor niet- 
professionals; 

i. heeft bekwaamheid verworven om over grenzen van rechtsgebieden heen te kijken. 
 
 

3. De masteropleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 
a. Public International Law; 
b. International Trade and Investment Law; 
c. European Union Law; 
d. European Competition Law and Regulation. 
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4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting Public 
International Law: 

a. grondige kennis van en inzicht in de bronnen, methoden van rechtsvorming en het 
systeem van het internationaal publiekrecht; 
b. vertrouwdheid met internationaalrechtelijke leerstukken en inzicht in hun uitwerking 
op verschillende internationale rechtsgebieden; 
c. grondige kennis van een aantal materieelrechtelijke deelgebieden van het 
internationaal recht ‐ zoals rechten van de mens en humanitair oorlogsrecht – ofwel 
van meer theoretische, algemene en procedurele aspecten van het internationaal 
publiekrecht – zoals internationale‐juridische aansprakelijkheid, mechanismen voor 
geschillenbeslechting en de rol van het internationaal recht in nationale gerechtshoven, 
ofwel een combinatie daarvan; 
d. het vermogen concrete internationale problemen en ontwikkelingen 
internationaalrechtelijk te ‘vertalen’ en te benaderen; 
e. het vermogen het klassieke interstatelijke recht te problematiseren, bijvoorbeeld in 
het licht van ontwikkelingen zoals globalisering en de opkomst van niet-statelijke 
actoren. 

 

 
5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 beschikt de afgestudeerde van afstudeerrichting International 
Trade and Investment Law in aanvulling op de hiervoor vermelde eindkwalificaties b, c, d over: 

f. grondige kennis van en inzicht in de verhouding tussen verschillende stelsels van 
internationaal economisch recht; 
g. grondige kennis van en inzicht in materiële en procedurele aspecten van het 
internationaal handelsrecht ‐ zoals o.a. toegepast in de jurisprudentie van de WTO 
‐ en internationaal investeringsrecht, inclusief de laatste ontwikkelingen in de zeer 
dynamische rechtspraktijk op het gebied van het handels- en investeringsrecht. 

 

 
6. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting European Union 
Law: 

f. grondige kennis van en inzicht in de bronnen, methoden van rechtsvorming en het 
systeem van het recht van de Europese Unie, vertrouwdheid met 
Europeesrechtelijke leerstukken en inzicht in hun uitwerking op verschillende 
rechtsgebieden; 

g. grondige kennis van en inzicht in ofwel Europees mededingingsrecht ofwel Europees 
constitutioneel recht ofwel beide, alsmede actuele ontwikkelingen daarbinnen; 

h. vertrouwdheid met ofwel een aantal materieelrechtelijke deelgebieden van het 
Unierecht, zoals het recht inzake de interne markt of het recht inzake de Ruimte van 
Vrijheid, Veiligheid en Recht, ofwel vertrouwdheid met de meer theoretische, 
algemene en procedurele aspecten van het Unierecht en de Europese integratie, 
zoals dat inzake beschikbare rechtsmiddelen, of inzake wetgevingsprocedures, ofwel 
een combinatie van beide. 

 

 
7. Onverminderd het bepaalde in lid 2 beschikt de afgestudeerde van afstudeerrichting European 
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Competition Law and Regulation, in aanvulling op de hiervoor vermelde eindkwalificaties g en h 
over: 

f. grondige kennis van en inzicht in het Europese markt- en 
mededingingsrecht alsmede actuele ontwikkelingen daarbinnen. 

  
Artikel 2.6c – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in de Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het 
bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 

 
Artikel 2.7c – Onderwijsprogramma 
 

De afstudeerrichting European Union Law is als volgt samengesteld: 
 

European Union Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 12  
Principles and Foundations of European Union Law 12 1 
Gebonden keuzeonderdelen 18  
I: De student kiest tenminste* één van de volgende kernvakken: 

European Competition Law; of 
European Constitutional Law 

 
 

12 
12 

 
 

1 
2 

II: De student kiest  één crossover-keuzevak, te vinden in de UvA  
Studiegids 

6 1 of 2 

Keuzeonderdelen 18  
De student kiest vakken met een studielast van tenminste 18 EC uit de lijst van 
European Union law keuzeonderdelen, te vinden in de UvA Studiegids. 

Voor in totaal ten hoogste 6 EC kan de student, onder goedkeuring van de 
Examencommissie, ook kiezen voor onderdelen van andere universitaire 
juridische opleidingen, voor niet-juridische onderdelen uit niet-juridische 
universitaire opleidingen of een stage; bedoelde onderdelen dienen van 
masterniveau te zijn en dienen, evenals de stage, voldoende raakvlak te 
hebben met European Union Law. 

  

Master Thesis 12  
* Het niet als gebonden keuzeonderdeel gekozen kernvak kan ook als keuzeonderdeel gelden. 
 
 
 
De afstudeerrichting European Competition Law and Regulation is als volgt samengesteld: 

 
European Competition Law and Regulation   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 36  
Principles and Foundations of European Union Law 12 1 
European Competition Law 12 1 
Law of the Internal Market 6 1 
EU Regulated Markets 6 2 
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Gebonden keuzeonderdelen 6  
De student kiest  één crossover-keuzevak, te vinden in de UvA  
Studiegids 

6 1 of 2 

Keuzeonderdelen 6  
De student kiest vakken met een studielast van tenminste 6 EC uit de lijst van 
European Competition Law and Regulation keuzeonderdelen, te vinden in de 
UvA Studiegids. 

Voor in totaal ten hoogste 6 EC kan de student, onder goedkeuring van de 
Examencommissie, ook kiezen voor onderdelen van andere universitaire 
juridische opleidingen, voor niet-juridische onderdelen uit niet-juridische 
universitaire opleidingen of een stage; bedoelde onderdelen dienen van 
masterniveau te zijn en dienen, evenals de stage, voldoende raakvlak te 
hebben met European Competition Law and Regulation. 

  

Master Thesis 12  
 

De afstudeerrichting Public International Law is als volgt samengesteld: 
 

Public International Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 12  
Principles and Foundations of International Law 12 1 
Gebonden keuzeonderdelen 12  
I: De student kiest tenminste* één van de volgende kernvakken: 

International Organization; of 
International Dispute Settlement; of 
International  Responsibility 

 
 

6 
6 
6 

 
 

1 
1 
2 

II: De student kiest tenminste* één crossover-keuzevak, te vinden in de UvA  
Studiegids 

6 1 of 2 

Keuzeonderdelen 24  
De student kiest vakken met een studielast van tenminste 24 EC uit de lijst van 
public international law keuzeonderdelen, te vinden in de UvA Studiegids. 

Voor in totaal ten hoogste 6 EC kan de student, onder goedkeuring van de 
Examencommissie, ook kiezen voor onderdelen van andere universitaire 
juridische opleidingen, voor niet-juridische onderdelen uit niet-juridische 
universitaire opleidingen of een stage; bedoelde onderdelen dienen van 
masterniveau te zijn en dienen, evenals de stage, voldoende raakvlak te 
hebben met Public International Law. 

  

Master Thesis 12  
 
* Niet als gebonden keuzeonderdeel gekozen kernvakken en crossover-vakken kunnen ook als 
keuzeonderdeel gelden. 
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De afstudeerrichting International Trade and Investment Law is als volgt samengesteld: 
 

International Trade and Investment Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 24  
  Principles and Foundations of International Law 12 1 

International Trade Law  
 
 

6 1 
International Investment Law  6 1 

Gebonden keuzeonderdelen 18 (of 12)  
I: De student kiest tenminste één van de volgende kernvakken: 
International Trade Law and Domestic Regulation; of 
International Investment Arbitration 
 
II. De student kiest tenminste één van de volgende kernvakken:  
Trade Law Topics Seminar (6 EC semester 2) 
Investment Law Topics Seminar (6 EC semester 2) 
EU Commercial Policy, Trade and Investment (6 EC semester 2) 
 
 
 
 

 
6 
6 
 
 

6 
6 
6 

 
2 
2 
 
 

2 
2 
2 
 

III: De student  kiest tenminste één crossover keuzevak, te vinden in de UvA 
studiegids (6 EC). Het kernvak EU Commercial Policy, Trade and Investment, 
kan tevens gelden als crossover keuzevak. In dat geval dient de student een 
van de andere twee kernvakken (hierboven genoemd onder II) te kiezen. 

6 1 of 2 

Keuzeonderdelen 6 (12)     1 of 2  
De student kiest vakken met een studielast van 6 of 12 EC uit de 
lijst van master public international law of master European Union 
law keuzeonderdelen, te vinden in de UvA Studiegids. 

Voor in totaal ten hoogste 6 EC kan de student, onder goedkeuring van de 
Examencommissie, ook kiezen voor onderdelen van andere universitaire 
juridische opleidingen, voor niet-juridische onderdelen uit niet-juridische 
universitaire opleidingen of een stage; bedoelde onderdelen dienen van 
masterniveau te zijn en dienen, evenals de stage, voldoende raakvlak te 
hebben met International Trade and Investment Law. 

  

Master Thesis 12  
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ARTIKEL 2.5D – 2.7D MASTER INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 
 

Artikel 2.5d – Doel van de opleiding en eindtermen 
 
1 The objectives of this programme are as follows.  

a. To provide the student with knowledge, understanding and skills in the domain of 
international criminal law, such that they achieve the final attainment standards 
described below;  

b. To provide the student with a general academic training, including such skills as 
reasoning, writing, speaking and research ability and correctly citing and recording 
sources, as well as independent learning, the ability to solve complex problems 
creatively and critical reflection.  

2 The student who has completed the LL.M. programme in International Criminal Law (ICL) will: 
a. have gained solid knowledge about the field of substantive and procedural ICL, its 

origins and meaning; 
b. be able to understand the essential differences and commonalities between civil law 

and common law legal systems, in particular in respect of criminal law; 
c. be able to position ICL in relation to other fields of law; 
d. understand how common law and civil law traditions and doctrines have influenced 

ICL; 
e. have a working knowledge of legal research and legal writing methods necessary for 

working with U.S., common and civil law legal materials; 
f. be able to use comparative law methods to analyze the criminal law in both domestic 

and international contexts; 
g. have the skills and the knowledge to understand, interpret, criticise and judge new 

developments in the field of substantive and procedural ICL; 
h. be familiar with the research tools of international criminal law as a scholarly field; 
i. understand how public international law serves as a distributive mechanism in 

respect of criminal jurisdictional claims of sovereign states; 
j. have a solid knowledge and understanding of the contextual elements of 

international crimes, concepts of criminal responsibility and defences in ICL; 
k. understand how international criminal procedure emerges but also differs from 

domestic procedural systems; 
l. understand why international co-operation in criminal matters works out differently 

in vertical relations (between international criminal tribunals and states) and in 
horizontal (inter-state) relations; 

m. have the capacity to participate in high level, academic discussions on International 
Criminal Law and will be able to instruct a lay audience on the principles and aims of 
International Criminal Law. 

 
Artikel 2.6d – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in de Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het 
bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 
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Artikel 2.7d – Onderwijsprogramma 
De opleiding is als volgt samengesteld: 

 

The programme combines the study of theoretical aspects and foundations of international criminal 
law with their practical applications via a workshop in criminal tribunals and internships. Amsterdam 
Law School students and Columbia Law School students complete the programme together, spending 
the first semester at the Amsterdam Law School and the second semester at Columbia Law School. 

 
The programme consists of both compulsory and elective courses: 
 
First semester at the Amsterdam Law School: 

• International Criminal Law (6 EC) (1e blok) 
• International Criminal Tribunals – Substantive Law (6 EC) (2e blok) 
• International Criminal Tribunals – Procedural Aspects (6 EC) (2e blok) 

• Gebonden keuzevakken (voor studenten van Columbia Law School bestaan uit Introduction 
to Public Intenrtaional Law (6EC); deze keuze omvat de mogelijkheid van een externship (1e 
en 2e blok) 

• Comparative Introduction to Civil and Common Law (3 EC) (1e blok) 

• Scriptie (deel 1) (3 EC) (2e blok) 
 
Second semester at Columbia Law School: 

• Colloquium on International Criminal Law (2 AC) 
• Gebonden keuzevakken (7 AC) 
• Scriptie (deel 2)* (3 AC) 

 
* De scriptie heeft een omvang van 10,5 EC: in verband met ABA (American Bar Association) vereisten, 
kan het deel in Columbia geen 10,5 EC zijn, maar maximaal 7,5 EC (3 AC). De studenten beginnen in 
Amsterdam met hun scriptie. Zij zullen voor vertrek naar New York een probleemstelling, inleiding, 
literatuuroverzicht gereed moeten hebben en verkrijgen aldus conditioneel 3 EC (het is aldus 
vergelijkbaar met een tussentoets), die vrijgegeven worden bij afronding van de scriptie tijdens het 
verblijf in New York.  



33 
 

ARTIKEL 2.5E – 2.7E MASTER PRIVAATRECHT 
 

Artikel 2.5e – Doel van de opleiding en eindtermen 
1. Met de masteropleiding wordt beoogd: 

a. kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van privaatrecht, en het bereiken van de 
eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. 

b. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden 
(zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze 
citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe 
problemen oplossen, kritisch reflecteren. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval grondige kennis van en inzicht in het Nederlandse privaatrecht en 

de internationalisering waaronder begrepen Europeanisering; 
b. heeft grondige kennis van en inzicht in het Europese privaatrecht; 
c. heeft inzicht in de ontwikkeling van en de samenhang tussen de diverse onderdelen 

van het privaatrecht; 
d. is in staat zelfstandig een onderzoek voor te bereiden en uit te voeren en de 

bevindingen daarvan in een wetenschappelijk betoog te presenteren (het formuleren 
van onderzoeksvragen, het verzamelen, selecteren, verwerken en analyseren van 
informatie, het evalueren en trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen 
over het onderzoeksterrein, het schrijven van een samenhangend wetenschappelijk 
betoog en het presenteren hiervan met kracht van argumenten); 

e. bezit de leervaardigheden om een vervolgstudie aan te gaan op het terrein van het 
Nederlandse en/of Europese privaatrecht. 

 
3. De masteropleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 

a. Privaatrechtelijke rechtspraktijk 
b. Commerciële rechtspraktijk 

 
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting 

Commerciële rechtspraktijk: 
a. grondige kennis van en inzicht in vennootschapsstructuren en  het 

markttoezichtsrecht.  
 

Artikel 2.6e – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de vakomschrijving in de studiegids anders 
wordt aangegeven. 
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Artikel 2.7e – Onderwijsprogramma 
 

De afstudeerrichting Privaatrechtelijke rechtspraktijk is als volgt samengesteld: 
 
Privaatrechtelijke rechtspraktijk   

Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen**** 18 

 

 
Consumentenrecht* 6 1 
Europees privaatrecht 6 1 
Internationaal Privaatrecht** 6 1 
Financiering en Zekerheid* 6 2 
Deficiëntievak: Insolventierecht (Master)*** 6 2 
Keuzeonderdelen 30  
De student kiest keuzeonderdelen met een studielast van tenminste  
30 studiepunten (indien het deficiëntievak Insolventierecht (Master) 
behaald dient te worden, komt het puntentotaal voor de 
keuzeonderdelen op tenminste 24 EC). Meer informatie over deze 
keuzeonderdelen is te vinden in de UvA Studiegids.. Voor in totaal 
ten hoogste 6 EC kan de student ook kiezen voor masteronderdelen 
van andere universitaire juridische opleidingen, voor niet-juridische 
masteronderdelen uit niet-juridische universitaire opleidingen of een 
practicum/stage. Deze onderdelen mogen niet overlappen met 
verplichte onderdelen of gebonden keuzeonderdelen van de master 
privaatrechtelijke rechtspraktijk, behoudens goedkeuring van de 
Examencommissie. Een practicum of stage behoeft de goedkeuring 
van de Examencommissie en dient voldoende raakvlak te hebben 
met de master privaatrechtelijke rechtspraktijk. 

  

Scriptie 12  
 
* de student dient één van deze twee onderdelen te kiezen. Het is ook mogelijk beide vakken te 
volgen. 
**  Indien het vak Internationaal privaatrecht (6 EC), of een naar het oordeel van de 
Examencommissie daaraan gelijk te stellen vak, is behaald in de bachelor, is het mogelijk dit vak te 
vervangen door een keuzevak van 6 EC (zie hieronder onder Keuzevakken). U dient hiervoor een 
aanvraag per email te sturen naar de examencommissie, examencommissie-fdr@uva.nl. 
*** Voor deelname aan de master is vereist dat het UvA bachelorvak Insolventierecht (Bachelor) (6 

EC) is behaald. Als dit vak, of een naar het oordeel van de Examencommissie daaraan gelijk te stellen 
vak, geen deel heeft uitgemaakt van de bachelor, dan dient het vak Insolventierecht (Master) (6 EC) 
in de master te worden behaald.  
****  Indien het deficiëntievak Insolventierecht behaald dient te worden 24 EC. 
 
 
 
 
 
 

mailto:examencommissie-fdr@uva.nl
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De afstudeerrichting Commerciële rechtspraktijk is als volgt samengesteld: 

 
 

Commerciële rechtspraktijk   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen*         30  
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht 12 1 
Internationaal Privaatrecht ** 6 1 
Europees privaatrecht 6 1 
Financieel recht 6 2 
Deficiëntievak Insolventierecht*** 6 2 
Keuzeonderdelen****        18  
De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast 
van tenminste  12-18 EC. Meer informatie over deze 
keuzeonderdelen is te vinden in de UvA Studiegids. 

  

Scriptie 12  
 
* Indien het deficiëntievak Insolventierecht behaald dient te worden 36 EC. 
**  indien het vak Internationaal privaatrecht (6 EC), of een naar het oordeel van de Examencommissie 
daaraan gelijk te stellen vak, is behaald in de bachelor, is het mogelijk dit vak te vervangen door een 
keuzevak van 6 EC (zie hieronder onder Keuzeonderdelen). U dient hiervoor een een aanvraag per email 
te sturen naar de examencommissie, examencommissie-fdr@uva.nl. 
*** Voor deelname aan de master is verder vereist dat het UvA bachelorvak Insolventierecht (Bachelor) 
(6 EC) is behaald. Als dit vak, of een naar het oordeel van de Examencommissie daaraan gelijk te stellen 
vak, geen deel heeft uitgemaakt van de bachelor, dan dient het vak Insolventierecht (Master) (6 EC) in de 
master te worden behaald.  
**** Indien het deficiëntievak Insolventierecht behaald dient te worden 12 EC. 
  

mailto:examencommissie-fdr@uva.nl
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ARTIKEL 2.5F – 2.7F MASTER EUROPEAN PRIVATE LAW 
 

Artikel 2.5f – Doel van de opleiding en eindtermen 
 

1. The objectives of this programme are as follows. 
a. To provide the student with knowledge, understanding and skills in the domain of 

European private law, such that they achieve the final attainment standards described 
below;  

b. To provide the student with a general academic training, including such skills as 
reasoning, writing, speaking and research ability and correctly citing and recording 
sources, as well as independent learning, the ability to solve complex problems 
creatively and critical reflection.  

2._A student who has completed the European Private Law Master’s will: 
a. have a thorough understanding of the main characteristics of the developing multi- 

level system of private law in Europe, including the resulting coherence problems; 
b. have a thorough understanding of the process of the Europeanization of private law, 

including its political dimension; 
c. have a good working knowledge on the main rules of existing European Community 

rules (acquis communautaire) in the area of private law; 
d. have a good working knowledge of the main national legal systems in the European 

Union (i.e. French, German, English law) with regard to the main subjects of private 
law; 

e. be able to critically assess the strengths and weaknesses of various theoretical and 
policy approaches within the domain of European private law; 

f. be able to select and use an appropriate method for comparing legal rules in 
Member States and European Community law; 

g. have acquired the basic skills needed to analyse and solve private law problems in 
cross-border cases; 

h. be able to write argumentative texts, academic papers and professional legal 
opinions, to present and defend research findings, to actively participate in academic 
and professional legal debates within international and culturally heterogeneous 
settings; 

i. have the skills and the knowledge to understand, interpret, implement, criticise and 
judge new developments in the field of European Private law; 

j. have the knowledge and skills to independently prepare and conduct academic 
research and further study; 

k. have an awareness of her of his own limitations and the ability to involve others 
when additional insights, expertise or experience are required. 

 
Artikel 2.6f – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in de Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het 
bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 
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Artikel 2.7f – Onderwijsprogramma 
De opleiding is als volgt samengesteld: 
 
European Private Law   

Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Compulsory courses 30  
European Contract Law 6 1 
Comparative Law 6 1 
European Private Law 6 1 
EU Private International Law 6 2 
European Company Law I 6 2 
Electives 18  
6 EC need to be chosen from the courses mentioned in the 
Amsterdam Course Catalogue. Students may, for 12 EC and after 
approval of the Examination Board, choose other university law 
courses, provided that these courses are related to the master 
European Private Law. 

  

Thesis 12  
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ARTIKEL 2.5G – 2.7G MASTER PUBLIEKRECHT 
 

Artikel 2.5g – Doel van de opleiding en eindtermen 
1. Met de masteropleiding wordt beoogd: 

a. kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van publiekrecht, en het bereiken van de 
eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. 

b. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden 
(zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze 
citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe 
problemen oplossen, kritisch reflecteren. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval diepgaande en grondige kennis van en inzicht in het nationale 

publiekrecht, de Europese en internationale dimensie daarvan en de ontwikkelingen 
daarbinnen; 

b. heeft een goede kennis van en inzicht in relevante aanverwante delen van het 
nationale 
publiekrecht, de Europese en internationale dimensies daarvan en de ontwikkelingen 
daarbinnen; 

c. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 
domein van het gekozen traject diepgaand te analyseren en te interpreteren, 
daarover kritische vragen te stellen en vernieuwende (juridische) oplossingen aan te 
dragen; 

d. heeft inzicht in de samenhang tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en 
staatsrechtelijke, Europese en internationaalrechtelijke aspecten van het domein van 
het gekozen traject; 

e. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein van het 
gekozen traject; 

f. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen in het domein van het gekozen 
traject te begrijpen, te interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 

g. heeft de vaardigheden om een vervolgstudie aan te gaan door zelfstandig een 
literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren (onderzoeksvragen te 
formuleren, informatie te verzamelen, gegevens te interpreteren, conclusies te 
trekken, te evalueren en aanbevelingen en suggesties te doen voor verder 
onderzoek; 

h. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een 
onderwerp binnen het domein van het gekozen traject en dit mondeling met kracht 
van argumenten te presenteren voor zowel een publiek bestaande uit professionals 
als voor niet-professionals. 

3. De masteropleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 
a. Staats- en bestuursrecht 
b. Gezondheidsrecht 
c. Strafrecht 
d. Militair Recht 
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Artikel 2.6g – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de vakomschrijving in de studiegids anders 
wordt aangegeven. 

 
Artikel 2.7g – Onderwijsprogramma 
De afstudeerrichting Staats- en bestuursrecht is als volgt samengesteld: 

 
Staats- en bestuursrecht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 12  
Beginselen van de democratische rechtsstaat 12 1 of 2 
Gebonden keuzeonderdelen 12  
Kernvak Staatsrecht I en II ( 6EC en 6EC); of Kernvak 
bestuurs(proces)recht  I en II (6EC + 6EC), of Kernvak staatsrecht I en 
Kernvak Bestuurs(proces)recht I 6 en 6 EC. 

 1 

Keuzeruimte 18  
De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast van 
tenminste 18 EC. Meer informatie over deze keuzeonderdelen is te 
vinden in de UvA Studiegids. 

  

Vrije keuzeruimte (met toestemming examencommissie)  6  
Scriptie 12  

 
De afstudeerrichting Gezondheidsrecht is als volgt samengesteld: 

 
Gezondheidsrecht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 24  
Beginselen van de democratische rechtsstaat 12 1 of 2 
Gezondheidsrecht 12 1 
Gebonden keuzeruimte 18  
De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast 
van tenminste 18 EC. Voor keuze komen de volgende onderdelen in 
aanmerking: 

  

Patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid (voorheen: 
Civielrecht in de gezondheidszorg) 

6 1 

Gezondheidsrecht en onderzoek 6 1 
Zorginstelling en recht 6 1 
Overheid en gezondheidszorg (voorheen: Bestuurlijk 
gezondheidsrecht) 

6 2 

European Health Law and Policy 6 2 
Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven 6 2 
Rechtshandhaving in de gezondheidszorg (voorheen: Klacht- en 
Tuchtrecht in de gezondheidszorg) 

6 2 

Vrije keuzeruimte 6  
Voor ten hoogste 6 EC kan de student - onder goedkeuring van de 
Examencommissie - kiezen uit (niet-juridische) studieonderdelen van 
andere faculteiten; bedoelde onderdelen dienen raakvlak te hebben 
met het Gezondheidsrecht. Meer informatie over deze 
keuzeonderdelen is te vinden in de UvA Studiegids. 

  

Scriptie 12  
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De afstudeerrichting Strafrecht is als volgt samengesteld: 

 
Strafrecht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 12  
Beginselen van de democratische rechtsstaat 12 1 of 2 
Gebonden keuzeruimte 24  
De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast van 
tenminste 24 EC. Voor keuze komen de volgende onderdelen in 
aanmerking: 

  

Strafrecht – verdieping 12 1 
International Criminal Tribunals – Procedural Aspects 6 1 
International Criminal Tribunals - Substantive Law 6 2 
Bewijzen in het strafrecht 6 2 
International Criminal Law 12 1 
Vrije keuzeruimte 12  
De student kiest een of meer keuzeonderdelen met een studielast van 
tenminste  12 EC. Meer informatie over deze keuzeonderdelen is te 
vinden in de UvA Studiegids. 

  

Scriptie 12  
 

De afstudeerrichting Militair Recht is als volgt samengesteld: 
 

Militair Recht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 42  
Beginselen van de democratische rechtsstaat 12 1 of 2 
International Humanitarian Law 6 1 
Krijgsmacht en Staatsrecht 6 1 
Militair Ambtenarenrecht 6 1 
International Law of Military Operations 6 2 
Militair Straf- en Tuchtrecht 6 2 
Gebonden keuzevak  6  
Gekozen kan worden uit de volgende vakken: International Criminal 
Tribunals – Substantive Law (6 EC); International Refugee Law (6 EC); 
Rechten van de Mens (6EC); Handhaving (6 EC); Vreemdelingenrecht (6 
EC); Victims of War (6 EC) of op voorwaarde van goedkeuring van de 
Examencommissie een vak uit een andere juridische masteropleiding, 
een niet-juridisch vak op masterniveau of een stage.   

6 2 

Scriptie 12
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ARTIKEL 2.5H – 2.7H MASTER FISCAAL RECHT 
 

Artikel 2.5h – Doel van de opleiding en eindtermen 
1. Met de masteropleiding van de faculteit wordt beoogd: 

a. kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van fiscaal recht, en het bereiken van de 
eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. 

b. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden 
(zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze 
citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe 
problemen oplossen, kritisch reflecteren. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval diepgaande en grondige kennis van en inzicht in het 

(internationale) belastingrecht (hierna ‘het domein’) en de ontwikkelingen 
daarbinnen; 

b. heeft grondige kennis van en inzicht in de fiscale positie van het midden- en 
kleinbedrijf  

c. is in staat literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 
domein diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen te 
stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

d. heeft inzicht in de samenhang tussen bestuursrechtelijke en (bedrijfs)economische 
aspecten van het domein; 

e. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein; 
f. is in staat vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen op het domein te begrijpen, te 

interpreteren, toe te passen en kritisch te beoordelen; 
g. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van 
gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor 
verder onderzoek); 

h. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een 
onderwerp binnen het domein en dit mondeling met kracht van argumenten te 
presenteren voor zowel een publiek bestaande uit professionals als voor niet- 
professionals. 

3. De masteropleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 
a. Internationaal en Europees Belastingrecht 
b. Nederlands belastingrecht 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting 
Internationaal en Europees belastingrecht: 

a. grondige kennis van en inzicht in de bronnen van het belastingverdragenrecht; 
b. grondige kennis van en inzicht in de Europeesrechtelijke leerstukken en hun 

uitwerking op de Nederlandse belastingheffing; 
c. bekwaamheid om Europeesrechtelijke literatuur en bronnen te analyseren en te 

interpreteren. 
5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting Nederlands 

belastingrecht: 
a. grondige kennis van en inzicht in de fiscale positie van de directeur-
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grootaandeelhouders. 
 

Artikel 2.6h – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de vakomschrijving in de studiegids anders 
wordt aangegeven. 

 
Artikel 2.7h – Onderwijsprogramma 
De afstudeerrichting Internationaal en Europees belastingrecht is als volgt samengesteld: 

 
 

Master Fiscaal recht – Internationaal en Europees belastingrecht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 48  
Inkomstenbelasting voor het MKB 6 1 
Belastingrecht in economisch perspectief - I 6 1 
Vennootschapsbelasting voor het MKB 6 1 
Formeel belastingrecht (inclusief Fiscaal proces) 6 1 
Belastingrecht in economisch perspectief - II 3 1 
Belastingheffing van concerns 6 2 
Internationaal belastingrecht 9 2 
Europees belastingrecht 6 2 
Scriptie 12  

 
 

De afstudeerrichting Nederlands belastingrecht is als volgt samengesteld: 
 

Master Fiscaal recht – Nederlands belastingrecht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 48  

Inkomstenbelasting voor het MKB  6 1 
Belastingrecht in economisch perspectief I 6 1 
Vennootschapsbelasting voor het MKB 6 1 
Formeel belastingrecht (inclusief fiscaal proces) 6 1 
Belastingrecht in economisch perspectief - II 3 1 
Loonheffingen of Successierecht  (keuzeruimte)  6 2

 Inkomstenbelasting - dga 6 2 
Omzetbelasting/overdrachtsbelasting 9 2 

Scriptie 12  
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ARTIKEL 2.5I – 2.7I MASTER NOTARIEEL RECHT 
 

Artikel 2.5i – Doel van de opleiding en eindtermen 
1. Met de masteropleiding wordt beoogd: 

a. kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van notarieel recht, en het bereiken van 
de eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. 

b. academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden 
(zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze 
citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe 
problemen oplossen, kritisch reflecteren. 

2. De afgestudeerde van de opleiding: 
a. heeft in ieder geval diepgaande en grondige kennis van en inzicht in het Onroerend- 

goedrecht, alsmede de ontwikkelingen daarin; 
b. heeft diepgaande en grondige kennis van en inzicht in het Internationaal Privaatrecht 

wat de bijzondere onderwerpen voor het notariaat betreft, alsmede de 
ontwikkelingen daarin; 

c. heeft grondige kennis van en inzicht in de relatie tussen de privaatrechtelijke en de 
bestuursrechtelijke aspecten van het domein; 

d. heeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het recht in 
het relevante domein in hun maatschappelijke context, en het vermogen vast te 
stellen welke onderdelen van het recht c.q. rechtsgebieden in een concrete nieuwe 
situatie relevant zijn en deze daarop toe te passen; 

e. heeft inzicht in de mate en wijze waarop het nationale recht in toenemende mate 
onderhevig is aan internationalisering, i.e. beïnvloed dan wel direct gereguleerd 
wordt door Europese en internationale regelgeving; 

f. is in staat om literatuur, juridische bronnen en casus die betrekking hebben op het 
domein diepgaand te analyseren en te interpreteren, daarover kritische vragen te 
stellen en vernieuwende juridische oplossingen aan te dragen; 

g. is in staat deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het domein; 
h. is in staat over de grenzen van rechtsgebieden heen te kijken; 
i. is in staat zelfstandig een literatuuronderzoek voor te bereiden en uit te voeren 

(onderzoeksvragen formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van 
gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor 
verder onderzoek); 

j. is in staat een samenhangend wetenschappelijk betoog te schrijven over een 
onderwerp binnen het domein en dit mondeling met kracht van argumenten te 
presenteren voor zowel een publiek bestaande uit professionals als niet- 
professionals. 

 
Artikel 2.6i – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd, tenzij bij de vakomschrijving in de studiegids anders 
wordt aangegeven. 
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Artikel 2.7i – Onderwijsprogramma 
De opleiding notarieel recht is als volgt samengesteld: 

 

Notarieel recht   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 48  
Onroerend goedrecht 12 1 
Successiewet 1956 Notariële studierichting 12 1 
Internationaal privaatrecht, notarieel 6 1 
Bestuur en privaatrecht (6 EC) 6 2 
Notarieel recht - practicum (6 EC) 6 2 
Overdrachts- en omzetbelasting - notarieel (6 EC) 6 2 
Scriptie 12  
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ARTIKEL 2.5J – 2.7J ONDERZOEKSMASTER INFORMATION LAW 
 

Artikel 2.5j – Doel van de opleiding en eindtermen 
 

1 . The objectives of this programme are as follows.  
a. To provide the student with knowledge, understanding and skills in the domain of 

information law, such that they achieve the final attainment standards described 
below;  

b. To provide the student with a general academic training, including such skills as 
reasoning, writing, speaking and research ability and correctly citing and recording 
sources, as well as independent learning, the ability to solve complex problems 
creatively and critical reflection.  

2. A student who has completed the research master in Information Law will: 
a. have gained knowledge about the distinct nature of legal science; 
b. be able to position legal science within the broader framework of science at large; 
c. have a sound knowledge of theories regarding legal science and corresponding 

research methods; 
d. be able to consider law from a meta-juridical perspective; 
e. be able to analyse and evaluate the theoretical consequences of different 

perspectives; 
f. have gained the analytical mind-set that allows to identify chosen perspectives and 

the bearings those have on methodological questions including research methods; 
g. be familiar with the phenomenon of comparative legal research; 
h. be able to identify the key questions that govern the preliminary phase of 

comparative legal research; 
i. have knowledge of the methodological advantages, drawbacks and pitfalls of 

comparative legal research; 
j. be able to define a problem; 
k. be able to analyse a problem in terms of different theories regarding legal science; 
l. be able to consider a problem from a meta-juridical perspective; 
m. be able to justify a chosen research method and identify its constraints; 
n. be able to use different forms of legal reasoning; 
o. be able to conduct supervised scientific research, individually or in small teams; 
p. be able to present his or her research findings both orally and in writing; 
q. have the skills, knowledge and comprehension to analyse and interpret scientific 

textbooks and legal resources in the field of information law; 
r. have the skills, knowledge and comprehension to formulate innovative solutions to 

problems in the field of information law; 
s. be able to write argumentative texts in the field of information law; 
t. have the skills and the knowledge and comprehension to participate in the scientific 

debate in the discipline of specialisation; 
u. have the skills and the knowledge to understand, interpret, implement, criticise and 

judge new developments in the field of information law; 
v. have a deep concern with legal research, its application to societal needs and the 

ethical aspects of the implications of the research; 
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w. be aware of his or her own limitations and the ability to involve others when 
research or related activities require additional insights, expertise or 
experience; 

x. be able to detect problems and solve practical cases in the field of information law 
in the national, European and international context; 

y. have a good working knowledge and a thorough understanding of the body 
of national, European and international law in the area of information law. 

 
Artikel 2.6j – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in de Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het 
bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 

 
Artikel 2.7j – Onderwijsprogramma 
De opleiding is als volgt samengesteld: 

 
 

Onderzoeksmaster Information Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
First year   

Compulsory courses 48  
Theory and Practice of Information Law* 12 1 
Theory and Practice of Intellectual Property Law* 12 1 
Research Skills 3 1 + 2 
Methods of Legal Research 6 1 
Comparative Law and Comparative Legal Research* 6 2 
Academic English** - 2 
Researchtraining (in group) 9 2 
Elective courses (offered by IViR)*** 12  
International and European Copyright Law 6 2 
Patent Law 6 2 
Intellectual Property Law and Practice 6 2 
International Media Law, Policy and Practice 6 2 
Second year   
Compulsory courses 60  
Specialisation at a foreign Law School 30 1 
(Internal or external) Individual research training 9 2 
Thesis 21  
 

* If all students registered for the research master information law are Dutch speaking, the students 
are allowed, with the prior approval of the programme coordinator, to follow the two basic courses 
Informatierecht and Intellectueel Eigendomsrecht offered as a part of the regular one-year master 
information law, instead of the compulsory courses Theory and Practice of Information Law and theory 
and Practice of Intellectual Property Law. They will, however, be given separate additional 
assignments. 
** No credits are awarded for this course. 
*** (or other electives of the Information Law Program, with prior approval of the programme 
coordinator. 
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ARTIKEL 2.5K – 2.7K ONDERZOEKSMASTER PUBLIC INTERNATIONAL LAW 
 

Artikel 2.5k – Doel van de opleiding en eindtermen 
 

1. The objectives of this programme are as follows.  
a. To provide the student with knowledge, understanding and skills in the domain of 

public international law, such that they achieve the final attainment standards 
described below;  

b. To provide the student with a general academic training, including such skills as 
reasoning, writing, speaking and research ability and correctly citing and recording 
sources, as well as independent learning, the ability to solve complex problems 
creatively and critical reflection.  

2. A student who has completed the research master in Public International Law will: 
a. have gained knowledge about the distinct nature of legal science; 
b. be able to position legal science within the broader framework of science at large; 
c. have a sound knowledge of theories regarding legal science and corresponding 

research methods; 
d. be able to consider law from a meta-juridical perspective; 
e. be able to analyse and evaluate the theoretical consequences of different 

perspectives; 
f. have gained the analytical mind-set that allows to identifying chosen perspectives 

and the bearings those have on methodological questions including research 
methods; 

g. be familiar with the phenomenon of comparative legal research; 
h. be able to identify the key questions that govern the preliminary phase of 

comparative legal research; 
i. have knowledge of the methodological advantages, drawbacks and pitfalls of 

comparative legal research; 
j. be able to define a problem; 
k. be able to analyse a problem in terms of different theories regarding legal science; 
l. be able to consider a problem from a meta-juridical perspective; 
m. be able to justify a chosen research method and identify its constraints; 
n. be able to use different forms of legal reasoning; 
o. be able to conduct supervised scientific research, individually or in small teams; 
p. be able to present his or her research findings both orally and in writing; 
q. have a good understanding of the origin and meaning of the concept of the rule of 

law at international level; 
r. have a thorough understanding of the fundamental structure and principles of public 

international law as it relates to the international rule of law; 
s. have a solid grasp of several specialized areas of international law relevant to the 

international rule of law including the law of international organizations, human 
rights law, state responsibility, and international criminal law; 

t. have comprehension of the divide and connections between the international and 
the national legal order and the contribution of domestic organs to the international 
rule of law; 

u. have the skills, knowledge and comprehension to analyse and interpret 
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academic textbooks and legal resources in the field of international law 
pertaining to the international rule of law; 

v. have the skills and knowledge to understand, interpret, criticise and judge new 
developments relevant to the international rule of law; 

w. have the skills, knowledge and comprehension to formulate innovative solutions 
to problems relevant to the international rule of law and participate in the 
scientific debate on the international rule of law; 

x. have mastered the analytical skills to individually conduct research in the field of 
the international rule of law and write an argumentative paper in the field of the 
international rule of law. 

 
Artikel 2.6k – Taal van de opleiding 
De opleiding wordt in de Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het 
bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 

 
Artikel 2.7k – Onderwijsprogramma 
De opleiding is als volgt samengesteld: 

 
 

Onderzoeksmaster Public International Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
First year   
Compulsory courses 54  
Principles and Foundations of Public International Law 12 1 
International Rule of Law 6 1 
International Human Rights Law 6 1 
Methods of Legal Research 6 1 
Research Skills 3 1 en 2 
Comparative Law and Comparative Legal Research 6 2

 International Responsibility  6 2 
Research Traineeship  9 2 
Academic English* 0 2 
Gebonden keuzevak 6  
Gekozen kan worden uit: 
-International Refugee Law  
-History and Theory of International Law  
-Victims of War 

6 2 

Second year   
Elective courses 30  
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Advanced specialisation: electives abroad or at home (at the Faculty 
of Law). University of Amsterdam electives: 

• Comparative Constitutional Law (6EC) 
• Cultural Relativism and Human Rights (6 EC) 
• EU Administrative Law and Governance (6 EC) 
• European Constitutional Law (12  EC) 
• European Criminal Law (6 EC) 
• European Human Rights Law (6EC) 
• History and Theory of International Law (6 EC) 
• Individual Research Project European Public Law and 

Governance (6  EC) 
• International and Human Rights Law, Capita Selecta (6 EC) 
• International Dispute Settlement (6 EC) 
• International Environmental Law (6 EC) 
• International Humanitarian Law (6 EC) 
• International Refugee Law (6 EC) 
• Law and Practice of the UN (6 EC) 
• Participants in the International Legal System: States and 

Non-State Actors (6 EC) 
• Shared Responsibility in International Law (6 EC) 
• Students may choose from among the other courses that are 

offered by the Amsterdam Law School albeit subject to prior 
consultation with the programme director in order to ensure 
the coherence of the chosen courses as part of the research 
master on the International Rule of Law. 

30 1 

Research Seminar (Research Master Public International Law) 9 2 
Thesis 21  
* Research master students do not gain credits for this course 
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ARTIKEL 2.5l – 2.7l INTERNATIONAL TAX LAW: Policy, Principles and Practice 
 
Artikel 2.5l – Doel van de opleiding en eindtermen 
 
1. Met de masteropleiding wordt beoogd:  

a) kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van international tax law, en het bereiken van de 
eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden; 

b) academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden (zoals 
argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze citeren en 
vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe problemen oplossen, 
kritisch reflecteren.  

2. A student who has completed the Advanced Master’s in International Tax Law will: 
a) be able to find the instruments and sources of law that constitute the international and EU tax 

law regimes, interpret those instruments and sources and assess their authoritative value; 
b) have an analytical understanding of the concepts, principles and issues of international and EU 

tax law; 
c) be able to analyse the policy aims of states in the field of international tax law, taking into 

account the economic position of the state and its stage of development, evaluate measures 
taken to achieve those policy aims and suggest measures to achieve given policy aims; 

d) have an analytical understanding of the role of different actors in the field of international and 
EU tax law and be able to make a critical evaluation of their actions and initiatives in this field; 

e) be able to analyse emerging norms of global tax law and assess the extent to which those norms 
place limits on the exercise of state sovereignty in the field of tax law; 

f) be able to synthesize issues from different sources of tax law in cross-border situations and 
address the resulting problems in a critical manner; 

g) be able to write argumentative texts, academic papers and professional legal opinions, defend a 
standpoint in an adversarial setting, present and defend research findings, and participate 
actively in academic and professional debate in international and culturally heterogeneous 
settings. 
 
 

Artikel 2.6l – Taal van de opleiding 
 
De opleiding wordt in het Engelse taal verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het 
bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 
 
Artikel 2.7k – Onderwijsprogramma 
De opleiding is als volgt samengesteld: 
 

International Tax Law   
Naam onderwijsdeel Aantal EC Semester 
Verplichte onderdelen 33  
Foundation – Taxation in (public) international law and introduction to 
business  

6 1 

Foundation – EU tax law 6 1 
Individuals and companies as taxpayers 6 1 
Tax treaties – Interpretation, administration and conclusion  6 1 
International tax law and business 6 2 
VAT/GST 3 2 
Gebonden keuzevakken         12  
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Two courses to be chosen from: 
- International tax policy of states – Developed countries (3EC) 
- International tax policy of states – BRICS and developing countries 
(3EC) 
 

        
       

 

2x3 EC 1 

One course to be chosen from:     
- Transfer pricing and cross-border profit allocation   
- Transparency, information and the collection of taxes 

3 2 

Moot court – one topic to be chosen from: 
- OECD; 
- EU; 
- BRICS and developing countries 

3 2 

Master thesis 15          2 
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HOOFDSTUK 3 – ONDERWIJS   
 
Artikel 3.1 – Deelname aan het onderwijs en voorrangsregels 

1. De student dient zich voor elk studieonderdeel aan te melden. Voor het deelnemen aan het 
onderwijs dient men zich aan te melden in de op de website aangegeven periode en volgens 
de aldaar aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft 
plaatsgevonden, kan deelname aan het onderwijs worden geweigerd. 

2. Per semester kan de student zich opgeven voor maximaal 42 EC aan onderwijs 
(zonder dat hiermee het aantal tentamens dat een student wil afleggen wordt 
gelimiteerd). Ter beoordeling van de studieadviseur kan in individuele gevallen van 
deze grens van 42 EC aan onderwijs worden afgeweken. 

3. Toelating voor de cursussen met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van vooraf 
vastgestelde en in de studiegids gepubliceerde toelatingscriteria en voorrangsregels, met 
dien verstande dat voor de opleiding ingeschreven studenten voorrang genieten bij de 
cursussen die behoren tot het verplichte deel van hun opleiding. 

4. Degene die niet bij de universiteit is ingeschreven heeft geen recht op deelname aan het 
onderwijs of tentamens. 

 
Artikel 3.2 – Volgorde en ingangseisen 
Binnen het curriculum is er een aanbevolen volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de 
tentamens van die fase (zie curriculum in artikel 2). Het niet behalen van bepaalde onderdelen werkt 
echter niet blokkerend voor het kunnen volgen van andere onderdelen uit de rest van het curriculum, 
tenzij in de studiegids anders is bepaald bij de toegangseisen van het betreffende vak. 

 
Artikel 3.3 –Verplichtstellen onderwijs  
In het belang van de te realiseren didactische doeleinden kan met toestemming van de 
onderwijsdirecteur deelname aan onderwijs verplicht worden gesteld als voorwaarde voor deelname 
aan het tentamen. De desbetreffende Opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld te toetsen 
of sprake is van een didactisch doel. Deze verplichting wordt in de studiegids bij het betreffende vak 
vermeld; hierbij kan tevens worden bepaald dat hetgeen tijdens het verplichte onderwijs wordt 
behandeld onderdeel uitmaakt van de materie die bestudeerd moet worden ten behoeve van de 
toetsing, ongeacht of deze materie in de voorgeschreven literatuur aan de orde komt.Voor zover er in  
collegejaar 2014-2015 reeds een onderwijsverplichting bij een vak gehanteerd werd (zoals bij het 
vaardighedenonderwijs in het vak Masterscriptie) blijft deze verplichting in beginsel gehandhaafd. 
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HOOFDSTUK 4 – WIJZIGINGEN EN INWERKINGTREDING   
 
Artikel 4.1 – Wijzigingen deel B 

1. Wijzigingen van deel B van deze regeling worden door de decaan – gehoord de 
Opleidingscommissie, de Examencommissie en met inachtneming van de bevoegdheden van 
de medezeggenschapsorganen ter zake – bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deel B van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 
tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor 
niet worden geschaad. 

 
Artikel 4.2 – Inwerkingtreding deel B 

Deel B van deze regeling treedt in werking op 1 september 2015. 
Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 10 juli 2015. 
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