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Minor Internationaal recht
Verdiep je in actuele thema’s binnen het
internationaal recht
De minor internationaal recht is bedoeld voor studenten
die hun kennis van het internationale recht willen
verdiepen en hun juridische vaardigheden willen
trainen. De minor geeft geen inleidend overzicht van
het internationale recht, maar behandelt actuele thema’s
binnen het internationaal recht waar studenten zelf
nader onderzoek naar doen en papers over schrijven.
Denk hierbij aan onderwerpen als vrede en veiligheid,
diplomatiek recht, zeerecht en mensenrechten.
Elk jaar worden vier thema’s uitgekozen waar de
colleges omheen worden gebouwd en waar studenten
zelf nader onderzoek naar zullen doen. Zoals de vraag
of het vluchtelingenverdrag gewijzigd moet worden,
of het klimaatverdrag van Parijs werkelijk een omslag
in de klimaatpolitiek betekent en of het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens “een allesverslindend
monster” is geworden. De minor wordt afgesloten met
een moot court waarin studenten een daadwerkelijke
internationaalrechtelijke casus zullen bepleiten.

Feiten & Cijfers 2021 – 2022
Naam

Minor Internationaal recht

Studielast

15 EC

Duur

6 maanden

Taal

Nederlands en Engels

Start

September

Studieprogramma Internationaal recht
Sem. 1

■■■

Sem. 2

■■■

EC 15

Internationaal recht (15 EC)
Tijdens de minor Internationaal recht verwerf je kennis
van het internationale recht, inzicht in de werking van
internationaal recht én word je getraind in juridische
vaardigheden (onderzoek, schrijven, pleiten, Engelse
taal) Een deel van de cursus is in het Engels. Het
afsluitende blok van 4 weken (in januari) heeft de vorm
van een moot court, waarin studenten worden getraind
in het pleiten en in het opstellen van een pleitnota over
een internationaalrechtelijke casus. De moot court
eindigt met een pleitsessie voor echte rechters.
N.B. De minor dient als geheel te worden gevolgd.
Om te slagen voor de minor dienen alle onderdelen
(de papers, de presentatie en de moot court) met goed
gevolg te zijn afgerond.

Inhoudelijke vragen?
Heb je vragen over de inhoud van deze minor of wil
je meer weten? Neem dan gerust contact op met de
minorcoördinator Maarten den Heijer.
E-mail: M.denHeijer@uva.nl

 facebook.com/uvarechten  instagram.com/uvarechtenuva.nl/minor

“

 e behandelen actuele vraagstukken aan
W
de hand waarvan we het internationale
recht gaan beoefenen. In deze minor
komen alle juridische vaardigheden samen.
Studenten schrijven een paper, ze volgen
een deel van het vak in het Engels en de
minor wordt afgerond met een moot court
waarin ook nog presentatievaardigheden aan
bod komen.”
Mr. dr. Maarten den Heijer
Minorcoördinator

Toelating

Meer informatie

De minor staat open voor iedere student geïnteresseerd
in een verdieping in het internationale recht en die
zin heeft om zelf met actuele, mondiale vraagstukken
aan de slag te gaan. Het vak is vooral geschikt
voor rechtenstudenten, studenten van universitaire
interdisciplinaire studies, zoals PPLE, AUC, Europese
studies en bestuurskunde die een ‘law track’ volgen.
Volg je een universitaire bacheloropleiding, maar voldoe
je niet aan de toelatingseis en wil je toch graag de minor
volgen? Neem dan contact op met de coördinator.

Bekijk ook het filmpje op uva.nl/minor
Inhoud:
Studiegids.uva.nl
Praktische informatie:
Kijk bij minors in de A-Z-lijst op student.uva.nl/rechten
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