Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Master 2022-2023

Staats- en bestuursrecht
Als student Staats- en bestuursrecht word je
opgeleid om een cruciale functie binnen de
democratische rechtsstaat te vervullen. Deze
mastertrack binnen de master Publiekrecht
leidt niet alleen op tot een diepgaande kennis
van het staats- en bestuursrecht, maar ook tot
vaardigheden die direct kunnen worden ingezet
in de praktijk.

Jaarindeling studieprogramma

Sem. 1 Sem. 2 EC

Democratie en rechtsstaat

■■■■■ ■■■■■

6

Politieke grondrechten

■■■■■ ■■■■■

6

Burger en overheid in
rechtsvergelijkend perspectief

■■■■■ ■■■■■

6

Staats- en bestuursrecht
in een samengestelde
rechtsorde

■■■■■ ■■■■■

6

Staats- en bestuursrecht in de
praktijk

■■■■■ ■■■■■

6

Keuzevakken*
(18 EC)

Gebonden keuze

■■■■■ ■■■

12

Gebonden keuze

■ ■

6

Masterscriptie
(12 EC)

Scriptie Publiekrecht:
Staats- en Bestuursrecht

■ ■

12

Verplichte
vakken (30 EC)

Het precieze studieprogramma kan nog veranderen.
Zie studiegids.uva.nl 2022-2023 (beschikbaar vanaf half mei).
*Uitgebreide toelichting op keuzevakken, zie QR code achterzijde.
Uva.nl/llm-staats-en-bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht 
Praktische informatie
Diploma

LLM
Publiekrecht

Vorm

voltijd, deeltijd

Studielast

60 EC

Voertaal

Nederlands

Wettelijk collegegeld
(tarief 2022-2023)

voltijd €2,209,-

Start

februari,
september

Deadline aanmelding

Master 2022-2023
ALP: Amsterdam Law Practice

Na je studie
In de praktijk bestaat een grote
behoefte aan afgestudeerde juristen
met een gedegen kennis van het
staats- en bestuursrecht. Gemiddeld
vinden alumni binnen vier maanden
na hun afstuderen een eerste baan.
Onze alumni komen terecht:
Bij de Raad van
State

Bij gemeenten,
de provincie

1 juni

Bij de rechterlijke
macht

Bij adviesbureaus

Deadline aanmelding sep.

1 juni

Bij ministeries

In de advocatuur

Deadline aanmelding feb.

1 december

Studieverenigingen:

SVP

Bij de ACM,
de autoriteit
persoonsgegevens

In de wetenschap
of het onderwijs

Minimaal één vak in je studieprogramma
is onderdeel van de Amsterdam Law
Practice, ons unieke ervaringsonderwijs.
Een eigentijdse manier van leren, waarbij
reflectie op eigen ervaringen en het
ontwikkelen van een professionele identiteit
centraal staan.

Bij de AFM, DNB

Contact
Voor inhoud
programma:

Dhr. Rolf Ortlep- Mastercoördinator Staats- en
bestuursrecht r.ortlep@uva.nl

Voor algemene
vragen:

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

Uitgebreide toelichting keuzevakken is te
vinden op: Uva.nl/llm-staats-en-bestuursrecht onder
‘Studieprogramma’

