SCHAKELPROGRAMMA
MASTER RECHTEN

1

3
4
5
7
9
12

Kiezen voor rechten
Studieprogramma
Een blik op het programma
Na de master rechten
Veelgestelde vragen
Veelgebruikte termen

De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot 1 maart 2021
Grafisch ontwerp fabrique.n l
Fo tografie © Christophe Vander Eecken

2

KIEZEN VOOR
RECHTEN
Rechten is één van de oudste universitaire opleidingen maar
studenten worden er nog steeds door aangetrokken. De
verklaring hiervoor ligt voor de hand. De samenleving wordt
steeds complexer en meer en meer sectoren worden
‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk bij quasi
elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor een
sleutelpositie in binnen de maatschappij.
Als jurist ben je geïnteresseerd in de samenleving, historische
evoluties en volg je de actualiteit op de voet. Je bent
gemotiveerd om complexe problemen in de meest
uiteenlopende maatschappelijke domeinen te analyseren. Je
beschikt hiervoor over voldoende abstractievermogen en
taalvaardigheid.
Wie rechten studeert, wordt niet automatisch advocaat,
magistraat of notaris. Ook binnen bedrijven, binnen
overheidsdiensten of in de politieke wereld kunnen juristen
aan de slag. Tijdens de opleiding komen dan ook heel
uiteenlopende rechtstakken aan bod en word je
ondergedompeld in een brede waaier aan regelgeving en
wetteksten.

Op een paar jaar tijd moet vrij veel leerstof worden verwerkt, maar
dat je als student in de rechten puur wetten van buiten moet
blokken is een fabeltje
Een jurist moet vooral complexe problemen kunnen analyseren, de
feitelijke elementen kunnen kwalificeren en de relevante
toepasselijke regels kunnen opzoeken, de oplossing voor een
probleem kunnen argumenteren en erover kunnen rapporteren. Je
leert in de opleiding wetgeving en andere rechtsbronnen op te
zoeken, te interpreteren en op concrete situaties toe te passen.
Rechtenstudies veronderstellen dan wel geen specifieke voorkennis
maar een logisch redeneervermogen en een verregaand
abstractievermogen zijn onontbeerlijk.
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Ook talenkennis is van groot belang, zowel voor de opleiding zelf,
als voor de job die erop aansluit. Dat geldt in de eerste plaats voor
het Nederlands maar ook een goede kennis van het Frans is
belangrijk. Verscheidene rechtsbronnen zijn immers enkel in de
Franse taal opgesteld. Kennis van het Engels is een must voor wie
later in het bedrijfsleven denkt terecht te komen en voor wie in de
master het Europees en internationaal recht wil bestuderen.
Rechten is geen wereldvreemde opleiding. Het recht wordt immers
gemaakt door mensen in een concrete omgeving die gestuurd wordt
door waarden en normen. Maatschappelijk inzicht en betrokkenheid
zijn daarom ook belangrijke drijfveren om rechten te studeren.

STUDIEPROGRAMMA
SCHAKELPROGRAMMA (90-92
SP)

MASTER (120 SP)

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

SE M

Strafrecht
Strafvordering
Rechtsvinding
Bestuurs- en omgevingsrecht
Vennootschappen en verenigingen
Personen- en familierecht
Internationaal publiekrecht
Algemene rechtsleer
Verbintenissenrecht
Staatsrecht
Schadevergoedingsrecht
Goederenrecht
Europees recht
Procesrecht
Onderzoeksmethoden

6
5
3
8
5
6
5
4
6
7
5
4
5
7
3

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2 vakken te kiezen uit onderstaande module
Fiscaal recht
Arbeidsrecht
Economisch recht en intellectuele
eigendomsrechten

Toelatingsvoorwaarden tot
schakelprogramma
professionele bachelor bedrijfsmanagement
– afstudeerrichting rechtspraktijk
opleiding(en) oude structuur:
gegradueerde bedrijfsmanagement –
afstudeerrichting rechtspraktijk

6
5
7

2
1
2

OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

SE M

ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
Rechtsvergelijking
Insolventie, zekerheden en executierecht
Internationaal privaatrecht
Onderhandelen en bemiddelen
Familiale vermogensplanning
Financieel recht

28
5
5
5
3
5
5

1
1
1
1
2
2

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN

68

1/2

4
20

J
J

Min. 36 stp aan vakken van 6 stp
Max. 28 stp aan vakken van 4 stp waarvan max.
12 stp niet-juridische vakken
1 vak uit module ‘vakken met een component
vaardigheden’

MASTERPROEF I
MASTERPROEF II

Meer details over de inhoud van de
vakken vind je op de studiefiches op
studiegids.ugent.be. Ga via de faculteit
naar je opleiding en klik op het vak
waarover je meer wilt weten.
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EEN BLIK OP HET PROGRAMMA
Het volledige programma vind je ook in de studiegids:
http://studiegids.ugent.be/. Per vak kan je daar nagaan wat de
inhoud en eindcompetenties zijn, welk leermateriaal wordt gebruikt,
of er taken zijn verbonden aan het vak, hoe het examen eruit ziet,….

SCHAKELPROGRAMMA
Het schakelprogramma is een verzameling van vakken uit drie
bachelorjaren. Het vakkenpakket mag, ondanks de reeds verworven
voorkennis, zeker niet onderschat worden. Temeer omdat
lessenroosters en examenroosters per modeltrajectjaar worden
opgesteld en de lessen en examens binnen het schakelprogramma
dus niet steeds een ideale spreiding kennen.
Hoewel het schakelprogramma als een éénjarige opleiding wordt
voorgesteld, wordt het dus allerminst aangeraden het volledige
vakkenpakket van 90/92 studiepunten binnen één academiejaar op
te nemen.
Wij adviseren om te starten met een pakket van maximum 60
studiepunten maar studenten zijn vrij te bepalen hoeveel
studiepunten ze haalbaar achten. Bij de start van het academiejaar
voorzien we een introductiemoment voor studenten uit het
schakelprogramma waar we onder meer dieper ingaan op de
mogelijke trajecten en een haalbaar traject vooropstellen, rekening
houdend met de lessen- en examenroosters van dat academiejaar.
Maar je kan gerust andere keuzes maken in functie van je
persoonlijke situatie,….
Het spreiden van het schakelprogramma over twee jaren sluit niet
uit dat je bij jouw tweede inschrijving in het schakelprogramma
reeds mastervakken kan opnemen.
Zodra je voor 45 studiepunten credits hebt verworven binnen het
schakelprogramma (eventuele vrijstellingen inbegrepen), mag je het
daaropvolgende academiejaar jouw curriculum van het
schakelprogramma aanvullen met mastervakken tot een maximum
van 60 studiepunten.
Op die manier is het perfect haalbaar om het masterdiploma te
behalen op 3,5 jaar. Het is immers mogelijk om de masterproef na
het eerste semester in te dienen en in februari af te studeren.
Daarbij kan je, indien nodig, ook eerste semestervakken opnemen.
We illustreren dit traject met een concreet voorbeeld:
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Acjr 2021-2022: student neemt 60/62 stp op in het
schakelprogramma
Acjr 2022-2023: student neemt 30 stp op in het schakelprogramma
en vult aan met 30 stp uit de masteropleiding
Acjr 2023-2024: student neemt 60 stp op in de masteropleiding
Acjr 2024-2025: student neemt 30 stp op in de masteropleiding en
kan afstuderen na het eerste semester
Het masterdiploma kan in principe ook op drie jaar worden behaald,
zonder in het schakelprogramma teveel hooi op de vork te nemen.
In dat geval zal je in de masteropleiding wel extra studiepunten
moeten opnemen. Deze extra studielast is in de masteropleiding
echter makkelijker te dragen dan in het schakelprogramma al kan
uiteraard niet worden ontkend dat je tijdens het laatste masterjaar
een tandje zal moeten bijsteken.
We illustreren dit traject met een concreet voorbeeld:
Acjr 2021-2022: student neemt 65/67 stp op in het
schakelprogramma
Acjr 2022-2023: student neemt 25 stp op in het schakelprogramma
en vult aan met 35 stp uit de masteropleiding
Acjr 2023-2024: student neemt 85 stp op in de masteropleiding

MASTER
Het tweejarige masterprogramma is, in tegenstelling tot het
schakelprogramma, zeer flexibel. Je volgt zes algemene vakken en
kiest daarnaast 68 studiepunten aan keuzevakken. Deze
keuzevakken kies je uit een lijst met ‘vakken met een component
vaardigheden’ (bijv. stage, een internationale mout court, een legal
clinic,…) een lijst met ‘verdiepende vakken’ (het uitdiepen van een
bepaalde rechtstak) en een lijst met ‘verbredende vakken’
(specifieke juridische of metajuridische onderwerpen). De keuze
maak je op basis van je persoonlijke voorkeuren, je toekomstige
beroepskeuze, de doceerwijze of enige andere reden. Zo kun je je in
zekere zin specialiseren, terwijl je diploma toch een algemene
geldigheid voor alle juridische beroepen behoudt. Specialisaties
kunnen bijvoorbeeld gaan in de richting van het burgerlijk recht, het
strafrecht, het nationaal of internationaal publiekrecht, het
milieurecht, het sociaal recht, het economisch recht, het fiscaal recht,
het Europees recht enz.
Je krijgt vooral in het raam van de verdiepende vakken de
mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover
mondeling en schriftelijk te rapporten. De colleges van die

opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een
perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk. Vaak is er geen
‘klassiek’ examen aan het einde van het semester of het
academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties
georganiseerd.
Je legt ook nog een masterproef af. Het is een omvangrijke scriptie
waarin een belangrijk topic uit het recht wordt uitgediept, zowel
strikt juridisch als meta-juridisch en rechtsvergelijkend.
Met je masterproef start je al in het eerste masterjaar (masterproef
I), maar het finale eindwerk wordt pas neergelegd en verdedigd op
het einde van het tweede masterjaar (masterproef II).
Internationalisering
Het meest bekende uitwisselingsprogramma is Erasmus, waarbij je
een beurs krijgt om te studeren aan één van de zorgvuldig
geselecteerde Europese partneruniversiteiten.
Binnen de masteropleiding rechten kunnen studenten tijdens de
eerste en/of tweede master gedurende één of twee semesters op
uitwisseling gaan. Er zijn ongeveer 90 Erasmusovereenkomsten met
plaats voor minstens 270 uitwisselingstudenten.
Elk jaar mogen een 15-tal van de betere studenten op uitwisseling
naar een niet-Europese bestemming zoals de Verenigde Staten,
Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en zelfs China en India. Er is
een beperkt aantal stageplaatsen in Washington DC en bij
internationale organisaties.
Steeds meer studenten nemen ook deel aan internationale Summer
Schools, internationale pleitwedstrijden en Student Seminars. De
faculteit moedigt een buitenlandse ervaring aan, ter verbreding van
de intellectuele, culturele en lingu¨ïstieke horizont.
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NA DE MASTER RECHTEN
ARBEIDSMARKT

VERDER STUDEREN

ADVOCATUUR
Ongeveer een derde van alle afgestudeerde juristen kiest na de
studie voor een stage aan de balie. De stageperiode duurt drie jaar.
Tijdens deze stage wordt door de balie een bijkomende opleiding
voorzien waarin stagiairs specifieke beroepskennis opdoen, maar
ook knowhow aangereikt krijgen over ondernemen, communicatie
en onderhandelen. Een stage kan daarom ook gekozen worden als
een soort bijkomende studieperiode, waarin je als jurist verder
wordt gevormd. Die ervaring kan nuttig zijn in een verdere
loopbaan buiten de advocatuur of de aanzet zijn om zelf mee te
werken aan de uitbouw van een advocatenkantoor.

NOTARIAAT
Indien je het beroep van notaris wenst uit te oefenen, dien je na de
master rechten nog een specifieke master-na-masteropleiding in
het notariaat te volgen. De opleiding omvat 60 studiepunten maar is
zo gestructureerd dat een combinatie met een deeltijds beroep of
stage mogelijk is.

MAGISTRATUUR
De politiek is de voorbije decennia tot het inzicht gekomen dat de
gerechtelijke achterstand voor een belangrijk deel te wijten is aan
een tekort aan magistraten. Om die reden heeft het korps een flinke
expansie gekend. Om als magistraat aan de slag te gaan moet je
eerst slagen voor een selectief schriftelijk en mondeling
vergelijkend overheidsexamen. Daarna volgt een gerechtelijke stage,
waarvan de duur verschilt naargelang je de functie van lid van het
openbaar ministerie dan wel een ambt als rechter ambieert. Nadien
kun je postuleren voor een vacant ambt bij de staande
respectievelijk zittende magistratuur.
OVERHEID
De overheid heeft veel juristen in dienst, zowel op federaal niveau
en niveau van gemeenschappen en gewesten als binnen
gemeentelijke en provinciale overheden. Juristen slagen doorgaans
vlot voor de examens.
PRIVESECTOR
Het merendeel van de afgestudeerde juristen trekt vandaag naar de
privésector: banken en financiële instellingen, handels- en
industriële ondernemingen, verzekeringswezen, vastgoedsector,
consumentenorganisaties, vakbonden, niet-gouvernementele
organisaties,… De meeste juristen werken als allround adviseur die
betrokken wordt bij allerlei beleidsbeslissingen of betwiste zaken.
Daarnaast worden er jobs uitgeoefend die niet specifiek juridisch
zijn, maar die door hun complexiteit een juridische basiskennis
vereisen. Het zijn veelal jobs die te maken hebben met
administratieve, commerciële en organisatorische activiteiten.
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BIJKOMEND MASTERDIPLOMA
De idee dat je na een masterdiploma rechten een tweede diploma
moet halen om een geschikte baan te vinden, klopt helemaal niet.
Vele juridische functies zijn zo specifiek en gespecialiseerd
geworden dat verdere bijscholing grotendeels op de werkplek zelf
gebeurt. Toch kiezen veel studenten ervoor om na hun
rechtenstudies verder te studeren. Vooral het aantal studenten dat
een Engelstalige specialisatieopleiding volgt in het binnen- of
buitenland is beduidend toegenomen.
E DUCATIEVE MASTER
De educatieve master leidt tot het diploma van leraar en is in eerste
instantie gericht op de vorming van toekomstige leraren secundair
onderwijs. Er is evenwel ook aandacht voor een bredere educatieve
vorming met het oog op onderwijsopdrachten in het hoger
onderwijs of vormingsinitiatieven in een bedrijfscontext, het sociaalcultureel vormingswerk, musea enz.
In de opleiding leer je de verworven vakkennis uit je basisopleiding
omzetten in zinvolle leerinhouden voor leerlingen, leer je
leerprocessen te begeleiden en ontwikkel je een pedagogische
bekwaamheid om jonge mensen te ondersteunen in hun
ontwikkeling. De opleiding steunt hierbij op algemeen pedagogischdidactisch gerichte cursussen enerzijds en op de vakdidactiek van de
eigen studierichting anderzijds.
ugent.be/educatievemaster
DOCTORAAT
Doctoreren is een doorgedreven vorm van specialisatie rond een
specifiek onderwerp in een bepaald onderzoeksdomein. Na een
intensieve periode van origineel wetenschappelijk onderzoek schrijf
je de resultaten neer in een proefschrift dat je openbaar verdedigt
voor de examenjury. Slagen levert je de titel van doctor op. Het is de
hoogste graad die kan worden uitgereikt door een Vlaamse
universiteit. Basisvoorwaarde is uiteraard een diepgaande interesse
voor een bepaald vakgebied, gekoppeld aan een brede
maatschappelijke belangstelling én de bereidheid om je een aantal
jaren in te zetten voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.
De meeste doctorandi zijn in die periode tewerkgesteld aan de
universiteit als wetenschappelijk medewerker of in het kader van
een onderzoeksproject. Een hoge graad van expertise en de gepaste

omkadering zijn alvast aanwezig. Een doctorstitel kan een
belangrijke troef zijn bij het solliciteren voor leidinggevende en
creatieve (onderzoeks)functies, niet het minst door de
internationale ervaring die je opbouwt. De titel van doctor is ook een
voorwaarde voor wie een academische carrière binnen de
universiteit of een andere wetenschappelijke instelling ambieert.
LEVENSLANG LEREN
Juristen die al enkele jaren in de praktijk staan raken theoretisch
soms achterop. Voor hen organiseert de faculteit ieder jaar een
recyclagecursus genoemd naar de stichter, wijlen professor Willy
Delva. Tijdens deze cursus worden de jongste ontwikkelingen in
telkens een andere tak van het recht weergegeven.
De UGent heeft daarnaast een uitgebreid aanbod permanente
vormingen en wetenschappelijke nascholingen. En de
postgraduaatsopleidingen, vaak aangeboden in nauwe
samenwerking met de bedrijfswereld of beroepsverenigingen,
kunnen ook een interessant vervolgtraject zijn.
ugent.be > opleidingen > masteropleidingen
Wil je meer weten over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
Alumni van de opleiding rechten aan de UGent maken je wegwijs
doorheen een aantal beroepsmogelijkheden en blikken terug op hun
studies. Ze vertellen over hun beroep en wat hen daarin boeit. Je
verneemt ook waarom zij kozen voor de opleiding rechten en ze
geven je enkele tips die kunnen helpen bij je studiekeuze. Ontdek
hun verhaal op www.ugent.be/re/nl/voor-toekomstige-studenten

8

VEELGESTELDE VRAGEN
W AT IS DE MEERWAARDE T.O.V. EEN PROFESSIONELE BACHELOR?
Waar je in je professionele bachelor rechtspraktijk getraind wordt
om een uitvoerende functie in een juridische sector uit te oefenen,
zal een aanvullende master je theoretische bagage aanscherpen
en je blik op het werkveld nog meer verruimen.
Een master in de rechten geeft je de mogelijkheid aan de slag te
gaan in leidinggevende functies binnen de overheid of een
privébedrijf en je hebt het diploma ook nodig om te kunnen
beginnen als bedrijfsjurist, aan de balie, de magistratuur of om de
studies notariaat aan te vatten. Kortom, jouw mogelijkheden op de
arbeidsmarkt worden een heel stuk uitgebreider.
W AT IS ANDERS IN EEN SCHAKELJAAR DAN IN EEN PROFESSIONELE
BACHELOR?
Het schakelprogramma remedieert het verschil tussen een
professioneel en een academisch bachelorprogramma. Gedurende
één tot anderhalf jaar word je ondergedompeld in theoretische en
wetenschappelijke denkkaders die noodzakelijk zijn om het
masterprogramma te kunnen volgen. In het schakeljaar is er veel
aandacht voor de zuivere juridische vakken die het geldende
Belgische recht behandelen. Op het eerste zicht lijkt de inhoud van
de vakken in het schakelprogramma sterk op de rechtsvakken uit
de professionele bachelor rechtspraktijk. Je zal echter vlug merken
dat de leerstof veel meer verdiepend en uitgebreider zal zijn.
Omdat de inhoud op een intensieve en academische manier wordt
gebracht, moet je in staat zijn om op een zelfstandige manier
grote pakken leerstof te verwerken. Indien je beschikt over de
juiste motivatie, studiemethode, capaciteiten, discipline en inzet is
het schakelprogramma een haalbare kaart.
IS DE COMBINATIE WERKEN EN STUDEREN HAALBAAR?
De opleidingen aangeboden in de faculteit Recht en Criminologie
worden enkel aangeboden in dagonderwijs. Dus ook het
schakelprogramma kan niet worden gevolgd via
afstandsonderwijs.
Aanwezigheid in hoorcolleges is niet verplicht, maar kan uiteraard
wel helpen om de leerstof te verwerken. Indien mogelijk worden
lessen opgenomen en ter beschikking gesteld om thuis te bekijken
maar het opnemen van lessen gebeurt binnen de opleiding
momenteel slechts voor een zeer beperkt aantal vakken. Studeren
als werkstudent veronderstelt dus een grote mate van
zelfstandigheid en zelfdiscipline. Voor die vakken waar een
aanwezigheid in de les vereist is, worden wel faciliteiten
aangeboden voor werkstudenten. Zo zullen werkstudenten kunnen
deelnemen aan avondsessies bij het vak Vaardigheden III.
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Een bijkomende mogelijkheid om de combinatie studeren met
werk en/of gezin mogelijk te maken, is het spreiden van het
vakkenpakket over meerdere jaren. De trajectbegeleider helpt je
graag verder bij het uitstippelen van een haalbaar traject.
Meer info over werk en studie combineren binnen de faculteit
Recht en Criminologie: https://www.ugent.be/re/nl/voorstudenten/statuut/werkstudentrecht.htm
IK HEB MIJN DIPLOMA VAN DE PROFESSIONELE BACHELOR NOG NIET
BEHAALD, KAN IK AL STARTEN MET HET SCHAKELPROGRAMMA?
Dat kan, op voorwaarde dat je nog maximum 15 studiepunten dient
te behalen in je professionele bachelor rechtspraktijk. Als je een
dergelijke ‘externe-GIT’ wenst op te nemen dan richt je een
schriftelijke vraag aan de trajectbegeleiding van de faculteit, die je
vraag voorlegt aan de curriculumcommissie. Bij je schrijven voeg je
een inschrijvingsattest van de hogeschool en een attest waaruit
blijkt dat je niet meer dan 15 studiepunten dient af te leggen om
jouw diploma rechtspraktijk te behalen.
Indien je toelating krijgt van de curriculumcommissie om je in te
schrijven ondanks het feit dat je het diploma van de professionele
bachelor rechtspraktijk nog niet hebt behaald, zal je in totaal
(professionele bachelor en schakelprogramma samen) maximaal
60 studiepunten kunnen opnemen.
Meer info over ‘externe GIT’: ugent.be > administratie > inschrijven
> specifieke gevallen > inschrijven voor externe GIT
KR IJG IK VRIJSTELLINGEN IN HET SCHAKELPROGRAMMA?
In het schakelprogramma worden de academische competenties
verder uitgediept en ligt de nadruk op theoretische en
wetenschappelijke kaders en inzichten. Het schakelprogramma is
afgestemd op de competenties die nodig zijn om voldoende
voorbereid de master aan te vatten.
In het schakelprogramma tot master in de rechten worden geen
vrijstellingen verleend op basis van eerder verworven credits in
een professionele bachelor rechtspraktijk. Het schakelprogramma
is immers reeds een verkort programma.
Heb je in het verleden reeds creditbewijzen verworven in een
academische bacheloropleiding rechten, dan kan je voor deze
vakken uiteraard wel een vrijstelling bekomen.
Vrijstellingsaanvragen worden beoordeeld door de
curriculumcommissie en kunnen elektronisch worden ingediend via
http://www.vrijstellingen.ugent.be/re/

HOE ZIET EEN LESWEEK ERUIT?
De lessenrooster kan je raadplegen via de studiegids
(http://studiegids.ugent.be/). Bij het vakkenoverzicht vind je rechts
bovenaan een lessenrooster per semester. Vanaf eind juni zijn de
lessenroosters van het volgende academiejaar beschikbaar. Via de
studiegids kan je voor elk vak ook de opleidingsfiche terugvinden.
Op deze fiche vind je meer uitleg over de inhoud van het vak, de
gebruikte werkvorm, hoe het examen eruitziet,….
KAN IK OOK IN HET TWEEDE SEMESTER STARTEN IN HET
SC HAKELPROGRAMMA?
Het is mogelijk om bij het begin van het tweede semester in te
stromen in het schakelprogramma. Je kan daarbij enkel de vakken
uit het tweede semester opnemen. Dat betekent concreet dat de
vakken uit het eerste semester en de jaarvakken pas het
academiejaar nadien kunnen worden afgelegd.
Studenten die in het tweede semester wensen te starten, worden
sowieso eerst uitgenodigd voor een gesprek bij de
trajectbegeleider.
KAN IK OP BASIS VAN EEN SCHAKELPROGRAMMA TOT MASTER IN DE
R ECHTEN BEHAALD AAN EEN ANDERE INSTELLING RECHTSTREEKS
INSTROMEN IN DE MASTER RECHTEN?
Neen je kan niet rechtstreeks instromen in de masteropleiding
omdat het vakkenpakket van het schakelprogramma aan de UGent
verschilt van het vakkenpakket in andere Vlaamse instellingen.
Uiteraard zal je op basis van de creditbewijzen behaald in het
schakelprogramma aan de andere instelling vrijstellingen kunnen
krijgen voor heel wat vakken aan de UGent. Maar de vakken die
aan de UGent deel uitmaken van het schakelprogramma en geen
deel uitmaken van het schakelprogramma in de andere
instellingen, zullen nog moeten worden afgelegd.
Indien voldoende vrijstellingen zijn verworven, kan het
vakkenpakket uit het schakelprogramma wel reeds worden
aangevuld met mastervakken.
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HOE SCHRIJF IK IN VOOR HET SCHAKELPROGRAMMA?
Je hoeft geen goedkeuring te krijgen van de faculteit om in te
schrijven in het schakelprogramma (tenzij je pas inschrijft na 30
september). Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, volg
je de inschrijvingsprocedure van ‘nieuwe’ student.
Deze procedure bestaat uit twee stappen met name een online
voorinschrijving (mogelijk vanaf 1 maart) en een definitieve online
inschrijving (mogelijk vanaf 9 augustus).
Meer weten over de inschrijvingsprocedure? ugent.be/inschrijven

C O NTACTGEGEVENS
Trajectbegeleider
Karen Verpoest
T 09 264 67 30 – traject.re@ugent.be
Facultaire studentenadministratie
Mieke Mestdagh – Evi Németh
T 09 264 97 18 – fas.rechten@ugent.be
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VEELGEBRUIKTE TERMEN
SCHAKELPROGRAMMA
Een programma dat wordt opgelegd aan studenten die in het bezit zijn
van een diploma van professionele bachelor en die na het
schakelprogramma een masteropleiding willen starten.
STUDIETRAJECT
De manier waarop de studie voor de student verloopt, i.e. de
studievoortgangsmodaliteiten (volgorde van en aantal
opleidingsonderdelen in een bepaalde tijdspanne). Een studietraject
verloopt volgens een modeltraject of volgens een geïndividualiseerd
traject.

CREDITS
De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken
opleidingsonderdeel.
CONTRACT
Inschrijvingswijze afhankelijk van het doel van de studies en de
mogelijkheid om de lessen bij te wonen. Men onderscheidt:
diplomacontract, examencontract en creditcontract.

MODELTRAJECT (MOT)
Standaard studietraject binnen een opleiding, vastgelegd door de
opleidingscommissie waarbij wordt gestreefd naar optimale
volgtijdelijkheid, studeerbaarheid en de organisatie van het daarin
aangeboden onderwijs. Je kan kiezen voor een voltijds modeltraject of
deeltijds modeltraject. Wanneer je het deeltijds modeltraject volgt, spreid
je het voltijds modeltraject over twee jaren. In de studiegids staat
beschreven welke vakken behoren tot het eerste jaar van het deeltijds
modeltraject en welke tot het tweede jaar.
GEÏNDIVIDUALISEERD TRAJECT (GIT)
Elk studietraject dat afwijkt van de vastgelegde modeltrajecten. Een GIT
is een alternatieve manier om de studies te spreiden. Studenten in het
schakelprogramma tot master in de rechten wordt, in het licht van de
haalbaarheid van de studies, aangeraden een geïndividualiseerd traject
op te stellen.
STUDIEVOORTGANGSBEWAKING
De UGent bewaakt de studievoortgang van haar studenten. Wanneer je
studievoortgang onvoldoende is, kan een volgende inschrijving in de
opleiding - of in bepaalde gevallen voor alle opleidingen van de UGent geweigerd worden. Je studievoortgang wordt als onvoldoende
beschouwd indien je voor minder dan 50% van de opgenomen
studiepunten credits behaalt (d.i. een studierendement van minder dan
50%). In dat geval zal je bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde
opleiding een bindende voorwaarde worden opgelegd. Wanneer je
vervolgens niet voldoet aan de bindende voorwaarde, wordt een
volgende inschrijving voor dezelfde opleiding geweigerd.
Meer info: ugent.b e/studievoortgang
STUDIERENDEMENT
De verhouding tussen het aantal verworven credits en het aantal
opgenomen studiepunten in het curriculum.
STUDIEPUNTEN
Drukken de studieomvang van een opleidingsonderdeel of
opleidingsprogramma uit. Een studiepunt/credit is gelijk aan 25 tot 30
uur onderwijs-, studie- en evaluatieactiviteiten.
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START ACADEMIEJAAR
Het academiejaar 2021-2022 start op 27 september 2021.
I NSCHRIJVEN
Als je student was aan de UGent in het academiejaar 2020-2021, krijg je
elektronisch een uitnodiging tot herinschrijving. Alle andere studenten
schrijven zich in als ‘nieuwe student’:
x Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden en voorinschrijven.
x Je voorinschrijving moet je daarna omzetten in een definitieve inschrijving.
Dit gebeurt online en is mogelijk vanaf 9 augustus.
ugent.be/inschrijven.
STUDIEGELD
Het studiegeld wordt ieder jaar bepaald in overleg met de verschillende
universiteiten. De volgende bedragen zijn in 2020-21 van toepassing voor de
bachelor- en master-na-bacheloropleidingen (voltijds modeltraject van 60
studiepunten):
x niet-beursstudent: € 961,90
x bijna-beursstudent: € 505,90
x beursstudent: € 113,20
Aan studenten die niet afkomstig zijn uit landen van de Europese Economische
Unie wordt verhoogd studiegeld gevraagd (met
uitzonderingen). Voor de curricula die afwijken van 60 studiepunten gebeurt
een verrekening volgens het aantal studiepunten.
Voor master-na-masteropleidingen en postgraduaatsopleidingen wordt een
aangepast studiegeld gevraagd.
Raadpleeg de website voor de juiste informatie: ugent.be/studiegeld
LESROOSTERS
Op studiekiezer.ugent.be vind je de lesroosters online terug. Ga naar de
opleiding van jouw keuze onder het tabblad ‘praktisch’ vind je het lesrooster.
NO G VRAGEN OVER …
D E OPLEIDINGEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN
Blijven er na het doornemen van de documentatie nog vragen over of wens je
een persoonlijk gesprek, dan kan dat op de afdeling Studieadvies. De
studieadviseurs staan ter beschikking voor alle studenten. Voor een uitgebreid
gesprek maak je best vooraf een afspraak.
Afdeling Studieadvies
Campus Ufo,
Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
ugent.be/studieadvies
HET SOCIAAL STATUUT
Voor informatie over studiefinanciering, groeipakket, het statuut van de
deeltijdse student … kan je terecht bij de Sociale Dienst, Campus Ufo, SintPietersnieuwstraat 47, 9000 Gent, T 09 264 70 72 of 09 264 70 78,
socialedienst@ugent.be.
HUISVESTING
Voor meer informatie over het huren van een kot of over de universitaire
homes kan je terecht bij de afdeling Huisvesting, Home Vermeylen, Stalhof 6,
9000 Gent, T 09 264 71 00, huisvesting@ugent.be.
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VO LG DE OPLEIDING RECHTEN OP:
ugent.be/re

I NSCHRIJVEN AAN DE UGENT
Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden en voorinschrijven
voor alle opleidingen van de UGent. Je voorinschrijving moet
je daarna omzetten in een definitieve inschrijving. Defintief
inschrijven kan online vanaf 9 augustus.
ugent.be/inschrijven

Afdeling Studieadvies
Directie Onderwijsaangelegenheden
Campus Ufo, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
ugent.be/studieadvies

F aculteit Recht en Criminologie
Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Voldersstraat 3, 900 Gent
T 09 264 67 30
traject.re@ugent.be
www.ugent.be/re
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