Combineren van afstudeerrichtingen
master Rechtsgeleerdheid
Het is mogelijk om twee afstudeerrichtingen naast elkaar te volgen. Voor het combineren van twee
afstudeerrichtingen dien je de volgende onderdelen te behalen:
• De verplichte vakken van beide richtingen.
• Van beide richtingen één integratievak, dus twee in totaal.
• Van beide richtingen één gebonden keuzevak, dus twee in totaal.
• Twee scripties van elk 12 studiepunten.
Hierop zijn de volgende regels en uitzonderingen van toepassing:
- Indien een vak bij beide afstudeerrichtingen voorkomt, dien je bij één van beide richtingen een
ander vak te kiezen uit de betreffende categorie. Alleen wanneer een integratievak bij beide
afstudeerrichtingen voorkomt in de categorie integratievakken, is één integratievak voldoende
voor beide afstudeerrichtingen.
Voorbeeld A: Een verplicht vak van afstudeerrichting 1 komt overeen met een gebonden
keuzevak van afstudeerrichting 2. Je kiest een ander vak uit de categorie gebonden keuzevakken
uit afstudeerrichting 2.
Voorbeeld B: Een integratievak van afstudeerrichting 1 komt overeen met een gebonden
keuzevak van afstudeerrichting 2. Je kiest A: een ander vak uit de categorie integratievakken van
afstudeerrichting 1 óf B: een ander vak uit de categorie gebonden keuzevakken van
afstudeerrichting 2.
Voorbeeld C: Een integratievak van afstudeerrichting 1 is tevens een integratievak van
afstudeerrichting 2. Je hoeft alleen één integratievak te behalen.
-

Het vak Methoden van de Rechtswetenschap hoeft slechts eenmalig te worden behaald. Hiervoor
hoeft geen ander vak ingebracht te worden.
Indien de vakken die je in de categorieën Verplichte vakken, Integratievakken, Gebonden vakken
en Scripties voor beide afstudeerrichtingen hebt behaald, in totaal minimaal 84 ects opleveren,
vervalt de Vrije Keuzeruimte bij beide afstudeerrichtingen. Zo niet, dan dien je nog één of meer
masterkeuzevakken te behalen tot je aan een totaal van minimaal 84 ects komt.*

*Let op: het is voor studenten die vanaf 1 september 2015 in de master instromen niet meer mogelijk een
gecombineerde scriptie (18 ec) te schrijven. Studenten die eerder zijn ingestroomd en nog wel een
gecombineerde scriptie (18 ec) schrijven, dienen minimaal op 78 ects uit te komen.
Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met de studieadviseurs.

Inschrijven via VUnet
Nadat je je voor de master Rechtsgeleerdheid hebt aangemeld via Studielink, kun je via VUnet aangeven
welke twee afstudeerrichtingen je kiest.
Tarieven Tweede Graad?
Beide studierichtingen vallen onder de master Rechtsgeleerdheid.
Houd er wel rekening mee dat als aan de vereisten voor afstuderen is voldaan, conform artikel 7.10 lid 2
en artikel 7.11 lid 2 van de Wet op het Hoger Onderwijs, de universiteit verplicht het getuigschrift uit te
reiken. Meer informatie over de (uitstel) regeling kunt u vinden op VUnet. Meer informatie over Tarieven
Tweede Graad kunt u vinden op de website.
Extra afstudeerrichting na afstuderen
Naast gecombineerd afstuderen (het gelijktijdig afronden van twee of meer afstudeerrichtingen) is het ook
mogelijk om een extra afstudeerrichting te volgen nadat je bent afgestudeerd.
Als je de extra afstudeerrichting behaald binnen twee jaar na afstuderen, dan is het voldoende om aan
bovenstaande eisen te voldoen.
Als de extra afstudeerrichting later wordt behaald, dan dienen alle vakken van de extra afstudeerrichting
te worden behaald minus het vak Methoden van de rechtswetenschap (dus 54 ec).
Houd er rekening mee dat als je al een mastergraad hebt, je voor het volgen van een tweede
afstudeerrichting het instellingstarief betaalt. Je krijgt niet opnieuw een diploma, maar kunt wel een
aanvullend supplement ontvangen.
Zelf een programma samenstellen
Je kunt er ook voor kiezen om zelf een programma samen te stellen in plaats van een vooraf
vastgestelde afstudeerrichting te volgen. Dit programma moet je wel ruim van tevoren laten goedkeuren
door de Examencommissie van de rechtenfaculteit. Als je zelf een programma wilt samenstellen, neem
hierover dan contact op met de studieadviseurs.

