COLLOQUIUM DOCTUM FdR

(voor toelating tot de rechtenbachelors per 1 september 2021)

1. INLEIDING
Dit document informeert je nader over het colloquium doctum van de
bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid UvA.
Voor algemene informatie over het colloquium doctum aan de UvA kun je de universitaire
website, uva.nl/colloquiumdoctum, raadplegen.
Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, kun je je wenden tot de Student Service
Desk UvA (tel. 020-525 1401) voor nadere informatie over de toelatingsmogelijkheden
(zie ook uva.nl/application).
Let op: kijk voor de overige voorwaarden voor toelating tot een van de rechtenopleidingen
op uva.nl onder bacheloropleidingen, Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht, toelating en
inschrijving).

2. VOOR WIE?
Indien je 21 jaar of ouder bent en niet over één van de voor toelating vereiste
getuigschriften beschikt (zoals bijv. het VWO-diploma), kun je op grond van art. 7.29 van
de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) tot een universitaire
studie worden toegelaten, nadat je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald.

3. INHOUD COLLOQUIUM DOCTUM RECHTSGELEERDHEID
De inhoud van het toelatingsonderzoek zoals bedoeld in art. 7.29 WHW is vastgelegd in art.
A-2.2 van de Onderwijs- en examenregeling voor de bachelor, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid UvA. De tekst van art. 2.2 luidt:
Het toelatingsonderzoek in de zin van artikel 7.29 van de wet omvat toetsing van kennis en
inzicht op vwo-niveau met betrekking tot de:
a. Nederlandse taal
b. Engels taal
c. een derde vwo-eindexamenvak, te kiezen uit de maatschappijvakken
(Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijwetenschappen,
Management en organisatie of Filosofie) of uit de exacte vakken (Wiskunde A, B
of C, Natuurkunde, Scheikunde of Biologie)
Toelating tot de rechtenopleidingen langs de weg van het colloquium doctum vereist dat
de kandidaat beschikt over vwo-deelcertificaten van bovengenoemde vakken. De wettelijk
gehanteerde geldigheidsduur van vwo-deelcertificaten bedraagt maximaal 10 jaar. Een
behaald deelcertificaat mag derhalve niet meer dan 10 jaar voor de aanmelding voor het
colloquium doctum (zie onder 4) zijn behaald. Het International Baccalaureate (IB)
examen is gelijkgesteld aan een vwo-examen. Afzonderlijke vakken van het IB gelden als
deelcertificaat.

Alleen wanneer is vastgesteld dat de kandidaat inderdaad over de genoemde
deelcertificaten beschikt, geldt het colloquium doctum als behaald; er vindt geen
aanvullende toetsing plaats.

4. AANMELDING
Je moet je zowel voor de opleiding, als voor het colloquium doctum aanmelden:
1. Inschrijven voor de opleiding gaat via Studielink. De deadline is 1 mei 2021! Zorg
dat je tijdig aan alle voorwaarden voor de inschrijving voldoet. Een verplicht
onderdeel van de inschrijfprocedure is bijvoorbeeld deelname aan UvA Matching
(zie: uva.nl/uvamatching).
Men kan zich pas voor het colloquium doctum aanmelden, nadat in Studielink een
inschrijfverzoek is gedaan.
2. Zodra je alle vereiste certificaten hebt behaald, kun je je online voor het colloquium
doctum registeren via uva.nl/colloquiumdoctum. Je aanmelding voor het
colloquium doctum moet uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn ontvangen.
Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling
genomen.
Je dient bij je aanmelding alle relevante gegevens, zoals kopieën van je diploma’s,
cijferlijsten en deelcertificaten, te uploaden. Deze dienen ook gewaarmerkt te
worden aangeleverd.
Na controle van uw gegevens zal het Administratief Centrum zorgdragen voor
toelating tot de door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgde bacheloropleiding
van uw keuze.

5. ELDERS BEHAALD COLLOQUIUM DOCTUM
Indien bij een juridische faculteit van een andere universiteit in Nederland een colloquium
doctum is behaald, kan men voor het colloquium doctum Rechtsgeleerdheid UvA géén
vrijstelling aanvragen.

6. VERDERE INFORMATIE
Voor nadere informatie over het colloquium doctum Rechtsgeleerdheid UvA kun je contact
opnemen met:
Onderwijsbalie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA
6e Verdieping gebouw A, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam
Voor openingstijden zie: student.uva.nl/rechten/contact
Telefoon 020 - 525 3440.
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