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Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een recht
vaardige samenleving? Wil je alles uit je studie halen, zelf een
deel van je programma invullen en actief aan de slag met het
recht? Kies dan voor rechten aan de UvA!
Je leert denken èn werken als een academisch opgeleid jurist,
die het verschil kan maken.
Recht & maatschappij

Is rechten iets voor jou?

Als je rechten komt studeren aan de

De studie Rechtsgeleerdheid is iets voor

Universiteit van Amsterdam (UvA)

jou als je je hierin herkent:

ga je actief met het recht aan de slag.

• je hebt een vwo-diploma (ongeacht

Je bestudeert alle rechtsgebieden, ook

je profiel) of een hbo-Rechten

in Europese en internationale context,

propedeuse;

en leert dat je als jurist midden in de
maatschappij staat. Het recht staat
wat ons betreft altijd in verbinding

• je bent geïnteresseerd in
maatschappelijke vraagstukken;
• je vindt het leuk om zaken te

met de veranderende wereld om ons

analyseren en tot een oplossing

heen.

te komen;

We dagen jou uit om kritische vragen
te stellen over het rechtssysteem en
geven je de mogelijkheid de theorie
toe te passen in de praktijk. Je leert
hoe je het recht kunt inzetten voor
verandering in de samenleving.

Lees meer over Rechtsgeleerdheid:
uva.nl/llb-rechtsgeleerdheid

• je kunt dit goed onder woorden
brengen, mondeling en schriftelijk;
• je wilt leren hoe je onrecht kunt
voorkomen of aanpakken;
• je wilt graag mensen of bedrijven
helpen bij juridische kwesties.

Door de ogen van
student Rogier Simons

is het epicentrum
“vanAmsterdam
de rechtspraktijk, denk alleen
al aan de talloze advocatenkantoren die de stad rijk is. Mede
hierom is er altijd ruimte voor
enthousiaste en hardwerkende
studenten. Zo heb ik bijvoorbeeld
in mijn eerste jaar al een leuke
baan gevonden bij een advocatenkantoor. Daarnaast is er op
de rechtenfaculteit genoeg te
doen, zoals studentenpolitiek en
studieverenigingen. Zelf ben ik
bijvoorbeeld lid van de Strafrechtelijke studievereniging M.P. Vrij,
waar je je pleitvaardigheid kan
verbeteren en je in contact komt
met bekende strafrechtjuristen. Ik
heb ook de minor Togaberoepen
gevolgd en als ik mijn bachelor
succesvol heb afgerond wil ik
de master Strafrecht of Gezondheidsrecht gaan doen.

”

Studieprogramma

Recht uit het juridisch hart

• Het eerste jaar: inleiding in
het recht
In het eerste jaar krijg je inleidende
vakken van alle rechtsgebieden. Zoals
Inleiding privaatrecht en Inleiding
strafrecht. Zo krijg je een goed beeld van
hoe het rechtssysteem is opgebouwd. In
het eerste semester maak je in het vak
Zicht op de rechtspraktijk kennis met het
werkveld. Je gaat met je mentor op bezoek
bij juristen uit de praktijk, bijvoorbeeld
bij een advocatenkantoor of de rechtbank.
De juridische basisvaardigheden leer je
in de werkgroepen van verschillende
vakken. De nadruk ligt hierbij op
schrijfvaardigheid.

Je leert denken als een jurist en kritisch
te kijken naar maatschappelijke vraag
stukken vanuit het recht. Je studeert in
het juridisch en economisch centrum van
Nederland en krijgt les van topdocenten
die daar ook werkzaam zijn. Je kan
tijdens je studie de praktijk al leren
kennen via de Amsterdam Law Firm
en voor een bijbaan of een stageplek
zijn veel mogelijkheden bij de partners
in de stad. Of je laat je juridische hart
spreken door gratis advies te geven in de
rechtswinkels via onze eigen Amsterdam
Law Hub.
Zo kun jij het beste uit jezelf en je studie
halen en al ervaring opdoen tijdens je
studie!

• Het tweede jaar: verdieping
Vanuit de basiskennis van alle rechts
gebieden verdiep je je in het tweede jaar
verder in het rechtssysteem. Je volgt
vakken als Aansprakelijkheidsrecht en
Internationaal publiekrecht. Ook heb je
keuzeruimte aan het eind van het jaar;
doe je mee aan de oefenrechtbank of volg
je liever het vak Informatierecht over
privacy of het vak Arbeidsrecht?
• Het derde jaar: minor of buitenland?
In het derde jaar kun je zelf je studie
vormgeven. Kies jij een minor van
rechten of van een andere studie? Of ga
je een half jaar in het buitenland studeren
aan een van de vele law schools waarmee
wij samenwerken?
De opleiding sluit je af met het schrijven
van een bachelorscriptie. Na het
behalen van je bachelordiploma kun
je kiezen uit één van de 18 juridische
masteropleidingen die de faculteit
aanbiedt.

Meer informatie: studiegids.uva.nl en
uva.nl/rechteninhetbuitenland

Door de ogen van
mentor Idse Vall

Amsterdam Law Firm
Vanaf dag één van je studie ga je aan
de slag met het echte werk als jurist. In
groepjes werk je aan realistische zaken
uit de praktijk en oefen je pleiten voor
je cliënt in de oefenrechtbank of aan de
onderhandelingstafel.

Amsterdam Honours
College of Law
Wil je nog meer uit je studie halen? Al
vanaf het eerste jaar kun je meedoen
aan het Honours College, een aan
vullend programma van 30 extra
studiepunten. Je hebt eigen werkgroepen
met meer verdieping, volgt extra vakken
en masterclasses van toonaangevende
juristen en neemt deel aan een studiereis
en aan een pleitwedstrijd: de Amsterdam
Law Trials.

Als je nieuw bent op de
“faculteit
kan het zijn dat je
moet wennen aan de manier
van onderwijs. Daarom krijg
je in het eerste jaar met
jouw jaargroep een mentor
en een tutor toegewezen.
De tutor is een docent die je
begeleidt, en de mentor is
een ouderejaarsstudent met
wie je het eerste half jaar
een aantal bijeenkomsten
hebt. Jouw mentor zal je
alles uitleggen wat je nodig
hebt om succesvol van start
te gaan met je studie. Ook
de rest van het jaar kun je
bij hem terecht voor nuttige
tips en trucs.
Toen ik zelf eerstejaars
was, merkte ik dat ik tegen
dingen aanliep. Dat is de
reden dat ik nu mentor ben
geworden. Ik vind het mooi
om kennis door te geven,
zodat mijn mentorleerlingen
niet dezelfde fouten hoeven
te maken. Als nieuwe
student kom je naar de UvA
om jezelf te ontwikkelen
en ik vind het bijzonder dat
ik daar als mentor ondersteuning bij kan bieden.
Leuk als ik je volgend jaar
welkom kan heten als
rechtenstudent op de UvA,
als begin van een mooi en
gezellig studiejaar!

”

Contact
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam
Bezoekadres:
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
Postadres:
Postbus 15544
1001 NA Amsterdam
Heb je vragen?
Bel de Onderwijsbalie:
020 525 3440 of stel je vraag
online bij de Digitale Student
Service Desk: uva.nl/dssd
uva.nl/rechten
facebook.com/uvarechten
instagram: @uvarechten

Moderne stadscampus

Na je studie

Je studeert op de Roeterseilandcampus

Na het behalen van je bachelor

in hartje Amsterdam, voornamelijk in

Rechtsgeleerdheid krijg je de titel

het gebouw van de rechtenfaculteit. Er

Bachelor of Laws (LLB) en heb je

zijn innovatieve onderwijszalen, zoals

kennis van alle basisgebieden van

de Active Learning Space, een Moot

het recht. Tijdens de studie maak je

Court (oefenrechtbank), de juridische

kennis met recht in de praktijk en kun

bibliotheek, en allerlei geavanceerde

je al ervaring opdoen met rechtszaken

studiefaciliteiten. Je kunt er makkelijk

in de Amsterdam Law Firm. Zo

samenwerken met medestudenten en een

kom je snel in contact met mogelijke

plek vinden om zelf te studeren.

toekomstige werkgevers.

Ook hebben verschillende studievereni

Voor het uitoefenen van de toga

gingen een eigen plek in ons gebouw.

beroepen, zoals advocaat, rechter of

JFAS is de faculteitsvereniging voor alle

officier van justitie, is het nodig om na

rechtenstudenten. Zij organiseren veel

je bachelor nog een master te behalen.

activiteiten, zoals lezingen, praktijk

De meeste studenten kiezen ervoor om

bezoeken, studiereizen en borrels.

door te studeren en zich via een master
te specialiseren. De faculteit biedt 18

Op en rondom de campus zijn leuke

juridische masteropleidingen aan voor

(eet)cafés, restaurantjes en winkels,

afgestudeerde bachelorstudenten,

waar je kunt afspreken voor lunch of

waaronder Strafrecht, Privaatrecht en

een drankje. CREA biedt ook creatieve

Informatierecht, maar ook internationaal

cursussen die je tegen een studententarief

georiënteerde masters als International

kunt volgen. Tegenover de campus kun

and European Law en Law & Finance.

je bij Kriterion naar de film en gezellig
napraten.
Naar het masteroverzicht:
Kijk op: campus.uva.nl/roeterseiland

uva.nl/juridischemasters
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