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GIT-TABEL – Opleiding RECHTEN + Academiejaar 2021-2022 

OPMERKING: 
• Studenten die in academiejaar 2020-2021 een GIT aangingen van min. 50 stp en volledig geslaagd zijn voor dit GIT, mogen in het huidig 

academiejaar hun GIT aanvullen tot max. 75 stp. Op die manier krijgen zij de mogelijkheid opnieuw op modeltraject te komen.  

• In een gewoon GIT wordt de combinatie tussen Vaardigheden I, Vaardigheden II en/of Vaardigheden III niet aanbevolen maar het is wel 
mogelijk. 

 
 

TABEL 1: Traject zonder studieduurverkorting 

Van toepassing op alle studenten behalve studenten die genieten van een studieduurverkorting (zie tabel 2 en 3) 
 

1.  1ste ba  totaal max. 

1 

Minstens 30 

stp behaald 

maar nog 

meer dan 10 

stp te behalen 

Gewoon GIT: vakken 1ste ba (nieuw programma) aanvullen met vakken 2de ba (nieuw programma) 

60 stp 

2 
Nog max. 10 

stp 
Combi GIT: alle vakken 1ste ba (oud programma) aanvullen met alle vakken 2de ba (oud programma) 

70 stp 

 

 1ste ba 2de ba  totaal max. 

3 

Nog één of 

meerdere 

vakken af te 

leggen  

Nog één of 

meerdere 

vakken af te 

leggen  

GIT: alle vakken 1ste ba  aanvullen met vakken 2de ba (oud programma indien nog max. 10 stp in 2de 

ba af te leggen en in nieuw programma indien nog meer dan 10 stp in 2de ba af te leggen). Indien 

grens van 60 stp nog niet bereikt, dan aanvullen met vakken uit 3de bachelor. 

60 stp 

 1ste ba en (eventueel) 2de ba   

4 Nog max. 20 stp Combi GIT (3 jaar): vakken 1ste   (eventueel) 2de en 3de ba  80 stp 
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 1ste ba 2de ba 3e ba totaal max. 

5 - Nog > 10 stp   Gewoon GIT: vakken 2de ba (nieuw programma) aanvullen met vakken 3de ba (nieuw programma) 60 stp 

6 
- Nog max. 10 

stp 

Combi GIT: vakken 2de ba (oud programma) aanvullen met vakken 3de ba (oud programma) 
70 stp 

 

 1ste ba 2de ba/3de ba 1ste ma 
Totaal 

max. 

7 
- 

Nog > 10  stp 
Gewoon GIT: vakken 2de, 3de ba aanvullen met vakken 1ste ma  (voorrang aan plichtvakken) (Het 

vak stage kan niet worden opgenomen in dit curriculum) 
60 stp 

8 - Nog max. 10 stp Combi GIT: vakken 2de, 3de ba aanvullen met vakken 1ste ma  70 stp 

 

 1ste ba 2de ba/3de ba 1ste ma  Totaal max. 

9 

- 
Nog 1 of meerdere 

vakken af te leggen 

in 2de en/of /3de 

bachelor  

Reeds 1 of 

meerdere 

credits 

behaald in 

master  

 Gewoon GIT: vakken 2de en  3de ba aanvullen met 1ste master. Indien grens van 60 

stp nog niet is bereikt, uitbreiden met vakken 2de ma (de vakken masterproef II en 

stage kunnen niet worden opgenomen in dit curriculum)  60 stp 

10 
- 

Nog max. 10 stp 
Nog max. 30 

stp. 

Combi GIT: vakken 2de, 3de ba en 1ste ma  uitbreiden met vakken 2de ma (het vak 

masterproef II kan niet worden opgenomen in dit curriculum)  
70 stp 

 

 1ste ba 2de ba/3de ba 1ste ma/2de ma  Totaal max 

11 - Nog max. 10 stp Nog max. 70 stp. 
Combi GIT: 2de, 3de ba aanvullen met vakken 1stema en 2de ma (incl. 

masterproef II)  
80 stp 

 

 1ste ba    2de ba 3de ba  Totaal max. 

12 - - Nog > 10  stp 
Gewoon GIT: vakken 3de ba aanvullen met vakken 1ste ma (voorrang aan plichtvakken) (Het vak stage 

kan niet worden opgenomen in dit curriculum) 
60 stp 

13 - 
- 

 

Nog max. 10 

stp 
Combi GIT: 3de ba aanvullen met vakken 1ste ma (nieuw programma) 70 stp 
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 1ste ba 2de ba 3de ba  1ste ma  
Totaal 

max. 

14 
- - - Nog > 30 stp  Gewoon GIT: vakken 1ste ma aanvullen met vakken 2de ma  Masterproef II kan niet 

worden opgenomen 
60 stp 

15 - - - 
Nog max. 30 

stp 

Combi GIT: vakken 1ste ma aanvullen met vakken 2de ma  (masterproef II slechts na 

alle keuzevakken) 
90 stp 

 

TABEL 2: VERKORT TRAJECT 1 JAAR STUDIEDUURVERKORTING  

 
 Jaar 1  Totaal max. 

16 
Min. een credit voor 

1 vak verworven  

Gewoon GIT : vakken jaar 1 aanvullen met vakken jaar 2  
60 stp 

17 Nog max. 8 stp Combi GIT : vakken jaar 1 aanvullen met vakken jaar 2  70 stp 

 

 Jaar 1/Jaar 2  Totaal max. 

18 Nog > 10 stp  
Gewoon GIT: vakken verkort traject aanvullen met vakken 1ste ma (voorrang aan plichtvakken) (Het vak stage kan 

niet worden opgenomen in dit curriculum) 
60 stp 

19 
Nog max. 10 

stp 

Combi GIT: vakken verkort traject aanvullen met vakken 1ste ma  
70 stp 

 

 Jaar 1/Jaar 2 1ste ma  Totaal max.  

20 

Nog 1 of 

meerdere 

vakken af te 

leggen  

Reeds 1 of 

meerdere vakken 

behaald  

GIT vakken verkort programma  aanvullen met vakken 1ste ma  . Indien grens van 60 stp niet 

bereikt, dan uitbreiden met vakken 2de ma (Het vak masterproef II kan niet worden 

opgenomen in dit curriculum) 
60 stp 

21 Nog max. 10 stp Nog max. 30 stp. 
Combi GIT vakken brugprogramma en 1ste ma  uitbreiden met vakken 2de ma (Het vak 

masterproef II kan niet worden opgenomen in dit curriculum) 
70 stp 
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 Jaar 1 Jaar 2  Totaal max. 

22 - 
Nog  > 10 

stp  

Gewoon GIT: vakken jaar 2 aanvullen met vakken 1ste ma (voorrang aan plichtvakken) (Het vak stage kan niet 

worden opgenomen in dit curriculum) 
60 stp 

23 - 
Nog max. 

10 stp 
Combi GIT: vakken jaar 2  aanvullen met vakken 1ste ma  70 stp 

 

 Jaar 1/Jaar 2 1ste ma/2de ma  Totaal max. 

24 Nog max. 10 stp Nog max. 70 stp. 
Combi GIT: vakken brugprogramma aanvullen met vakken 1ste ma, 2de ma  (incl. 

masterproef II)  
80 stp 

 

 
 
 

TABEL 3: SCHAKELPROGRAMMA / VOORBEREIDINGSPROGRAMMA  

 

 Schakel-/voorbereidingsprogramma  Totaal max. 

25 

Nog > 10 stp  de studiepunten van 

het door de faculteit opgelegde 

programma 

Gewoon GIT : vakken schakel- of voorbereidingsprogramma  aanvullen met vakken 1ste ma  

(voorrang aan plichtvakken) (Het vak stage kan niet worden opgenomen in dit curriculum) 
60 stp 

26 Nog max. 10 stp. 
Combi GIT : vakken schakel- of voorbereidingsprogramma ) aanvullen met vakken 1ste ma (Het 

vak stage kan niet worden opgenomen in dit curriculum) 
70 stp 

 

 
Schakel-

/voorbereidingsprogramma 
1ste ma  

Totaal 

max. 

27 
Nog 1 of meerdere vakken af te 

leggen in SP/BVP  

Reeds 

vakken 

afgelegd in 

master   

GIT: vakken schakel- of voorbereidingsprogramma aanvullen met mastervakken 

(voorrang plichtvakken)  (De vakken masterproef II en stage kunnen niet 

worden opgenomen in dit curriculum) 

60 stp 
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28 Nog max. 10 stp 
Nog max. 30 

stp 

Combi GIT vakken schakel- of voorbereidingsprogramma  en 1ste ma  uitbreiden 

met vakken 2de ma (De vakken masterproef II en stage kunnen niet worden 

opgenomen in dit curriculum) 

70 stp 

 

 Schakel-/voorbereidingsprogramma 1ste ma/2de ma  Totaal max. 

29 Nog max. 10 stp Nog max. 70 stp 

Combi GIT : vakken schakel- of voorbereidingsprogramma  aanvullen met 

vakken 1stema, 2de ma  (incl. masterproef II) (Het vak stage kan niet worden 

opgenomen in dit curriculum) 

80 stp 

 

 


