
 

 
Reglement Masterproef Master of Laws in Economic Analysis of Law 

 
 

1. Doelstellingen van de masterproef  
 
De masterproef in de Master of Laws in Economic Analysis of Law strekt er toe om de 
studenten de vaardigheid bij te brengen om een sociaal vraagstuk op grondige, 
wetenschappelijke, en economische onderbouwde wijze te analyseren en de 
interdisciplinaire problematiek op heldere wijze schriftelijk te veruitwendigen. Het 
wetenschappelijke karakter van de Meesterproef veronderstelt een exhaustieve studie 
van relevante bronnen uit de juridische en economische literatuur, en de capaciteit om 
verbanden tussen deze disciplines te leggen met het oog op een volwaardige 
interdisciplinaire analyse van het voorliggende vraagstuk. 
 
2. Aard van de opgave – praktische organisatie  
 
2.1. Thema  
 
Het thema van de masterproef wordt door de promotor bepaald, in samenspraak met de 
student.  
 
2.2 Begeleiding  
 
De masterproef bestaat uitsluitend uit  een schriftelijk deel en wordt begeleid door een 
promotor, aangeduid zoals bepaald in artikel 87 van de onderwijs en examenregeling 
Bachelor-Masterstructuur. Het vak waarbij de meesterproef aansluit, moet op het 
curriculum van de derde termijn partneruniversiteit voorkomen.  
 
De student kan zelf een thema voorstellen aan de door hem gekozen promotor aan de 
derde termijn universiteit, die het thema kan aanvaarden. Elke student moet uiterlijk 
tegen de de Midtermmeeting, midden februari, een voorstel van thema voor de 
masterproef voorleggen aan de examencommissie. De examencommissie van de Master 
keurt vóór de faculteitsraad van maart van het lopende academiejaar de voorgestelde 
thema’s goed. De examencommissie van de Master of Laws in Economic Analysis of 
Law legt de onderwerpen van masterproeven ter goedkeuring voor aan de faculteitsraad.  
 
3. Inhoud van het schriftelijke deel van de masterproef  
 
De masterproef beslaat een schriftelijk werkstuk, met een omvang van 10.000 à 12.000 
woorden, voetnoten niet inbegrepen. In kwalitatief opzicht moet het schriftelijk werkstuk 
beantwoorden aan de doelstellingen van de masterproef. De masterproef wordt in het 
Engels geschreven. Plagiaat in de masterproef wordt gelijkgesteld met afwezigheid van 
indienen van het schriftelijke deel. Studenten dienen de thesis in te leiden met volgende 
ondertekende verklaring: “I hereby declare and confirm that this thesis is entirely the 
result of my own work except where otherwise indicated. I have acknowledged on page 
... the supervision and guidance I have received from ..”. 
 
4. Indienen van het schriftelijke deel van de masterproef.  
 
Het schriftelijke deel van de masterproef wordt uiterlijk op 9 augustus van het lopende 
academiejaar (postdatum) opgestuurd naar Prof. Dr. Roger Van den Bergh Erasmus 



University Rotterdam, Faculty of Law / RILE, EMLE Programme, Room L5-121, P.O. Box 
1738, NL – 3000 DR Rotterdam, Nederland (1 exemplaar)  en Prof. Dr. B. Bouckaert, 
Vakgroep Grondslagen van het Recht, Universiteit Gent, Universiteitstraat 4, 9000 Gent 
(1 exemplaar). 

 
5. Inwerkingtreding  
 
Dit reglement treedt in werking met ingang van het academiejaar 2004-2005. 

 
 


