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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 maat
schappij.
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 en
regels toe te passen op heel concrete situaties. Je beschikt hiervoor over
voldoende abstractievermogen en taalvaardigheid.
Wie rechten studeert, wordt niet automatisch advocaat, magistraat of notaris.
Ook in bedrijven, bij 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
juridische problemen.
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KIEZEN VOOR RECHTEN
Vroeger studeerde men rechten om advocaat, magistraat of notaris te worden.
De nadruk lag vooral op de studie van het burgerlijk recht en van het strafrecht.
Ondertussen is de opleiding polyvalenter geworden. Juristen vinden we terug
in de klassieke togaberoepen maar ook in de private sector (bedrijven, financiële
instellingen, verzekeringsmaatschappijen, ngo’s e.d.), bij de overheid of in
internationale organisaties. Last but not least is de studie een ideale basis
voor een politieke carrière. Vele volksvertegenwoordigers en ministers hebben
hun diploma behaald aan onze faculteit.

GEEN ONBEZONNEN
KEUZE
Schoolverlaters blijken vaak geen precies beeld
te hebben van de rechtenstudies. Wie onvoldoende
kaas heeft gegeten van wiskunde of exacte weten
schappen kiest vaak voor rechten omdat je daarvoor
alleen maar een goed geheugen zou moeten hebben.
Anderen kiezen ervoor vanwege de veelzijdigheid,
de gunstige tewerkstellingsperspectieven of omdat
ze zichzelf al voor een assisenhof zien pleiten.
Op vijf jaar tijd moet je vrij veel leerstof verwerken,
maar dat je als student in de rechten puur wetten
van buiten moet blokken is een fabeltje.
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Een jurist moet vooral complexe problemen
kunnen analyseren, de feitelijke elementen kunnen
‘kwalificeren’ en de relevante toepasselijke regels
kunnen vinden, de oplossing voor een probleem
kunnen argumenteren en erover kunnen rapporteren.
Logisch redeneren is ook belangrijk.
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 goede drijfveren om rechten te
studeren. Om rechten te studeren moet je ook
een doorbijter zijn.
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TROEVEN VAN DE
UGENT-OPLEIDING
De faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit
Gent kan terugblikken op een zeer sterke traditie
en staat daardoor borg voor een kwalitatief hoog
staande opleiding, geen overbodige luxe in deze
tijden van een overaanbod van diploma’s.
De rechtsfaculteit is even oud als de Universiteit Gent,
die in 1817 werd gesticht. Ze telt ondertussen een
hele reeks eminente rechtsgeleerden in haar rangen.
Die traditie wordt ook vandaag voortgezet. Tal van
professoren worden als expert gevraagd in allerlei
complexe nationale en internationale dossiers.
Ook de media weten die expertise te waarderen.
De Gentse universiteit heeft bewust gekozen voor
duidelijk herkenbare opleidingsprofielen met een
maatschappelijke relevantie. Binnen de opleiding
rechten is er dan ook resoluut geopteerd voor een
verdere actualisering van het programma, gericht op
rechtsbeoefening in de 21ste eeuw. Er is aandacht
voor zowel de technisch-juridische inhoudelijke
kennisoverdracht, als de bredere contextualisering
van het recht in politiek, geschiedenis en maat
schappij en de reflectie erover in vakken die worden
gedoceerd door eigentijdse rechtsfilosofen.
Dat maakt dat studeren aan de Gentse rechts
faculteit tot vandaag een belangrijke referentie is
voor tal van functies in het beroepsleven. Wie kiest
voor de Universiteit Gent komt bovendien in contact
met professoren die ideologisch/politiek niet onder
één noemer zijn thuis te brengen. Die confrontatie
met een brede waaier van opvattingen en visies is
niet onbelangrijk voor iemand die later het maat
schappelijke, politieke en juridische landschap
wil betreden.

Ik wil graag juriste ruimtelijk bestuursrecht/milieurecht worden in de privésector. Na mijn master zou ik graag nog
een manama doen. De mogelijkheden
zijn natuurlijk eindeloos, maar ik heb al
sinds vorig jaar een vastomlijnd idee
van waar ik precies naartoe wil, wat het
makkelijker maakt om bepaalde keuzes
te maken.
Melanie, bachelorstudente
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Dieper graven
In deze brochure ligt de nadruk op de bacheloropleiding en op het eerste jaar van die bachelor
in het bijzonder. Een vlotte start is immers
cruciaal. Het eerste jaar van een universitaire
opleiding beoogt een grondige inleiding in
een aantal basisvakken. De vakspecialisatie
gebeurt in de daaropvolgende bachelorjaren
of in de master. Het is daarom ook altijd
interessant om het vakkenpakket van de
verdere jaren grondig te bekijken. Dat kan via
de website studiekiezer.ugent.be. De vakken uit
het tweede of derde bachelorjaar bepalen vaak
net het gezicht van je opleiding en geven een
beeld van wat je later écht te wachten staat.
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BACHELOR

180 SP

VAST PAKKET BASISVAKKEN

De opleiding rechten wordt aangeboden door de faculteit Recht en
Criminologie. Het programma bestaat uit een academische bacheloropleiding
van 180 studiepunten gevolgd door een master van 120 studiepunten of een
educatieve master van 90 studiepunten.

VAST PAKKET BASISVAKKEN

VAST PAKKET BASISVAKKEN + KEUZEVAK

MASTER

120 SP

EDUCATIEVE MASTER

ALGEMENE VAKKEN
MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
Afstudeerrichting: rechten
KEUZEVAKKEN (vaardigheden,
verdiepende vakken, verbredende
vakken)
+ MASTERPROEF

MASTER-NA-MASTER
- notariaat
- Maritime Science
- European Union Law
- International and European Law
- International Business Law
- Law and Economics
e.a.
EDUCATIEVE MASTER
(verkort traject na master)
DOCTORAAT
POSTGRADUAATSOPLEIDINGEN
LEVENSLANG LEREN
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ANDERE MASTERS NA BACHELOR
Rechtstreeks
- g ender en diversiteit
- Global Studies
Via verkorte bachelor
- c riminologische wetenschappen
e.a.
Via voorbereidingsprogramma
- p olitieke wetenschappen
- EU-studies
- Conflict and Development Studies
- communicatiewetenschappen
- s ociologie / Sociology
- Economics
- Business Economics
- B usiness Engineering
- a lgemene economie
- b edrijfseconomie / fiscaliteit
-m
 anagement en beleid van 
gezondheidszorg
e.a.

OPBOUW

90 SP

BACHELOR
Aangezien je als bachelorstudent voldoende kennis
en vaardigheden moet hebben opgedaan om op
de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen, krijg je
tijdens de driejarige opleiding een overzicht van
de hoofdlijnen van de meeste rechtstakken.
Een jurist mag echter geen vakidioot zijn. Naast de
zuivere rechtsvakken is er dan ook een ruim aanbod
van politiek-filosofische, historische, economische
en menswetenschappelijke opleidingsonderdelen.
In het derde bachelorjaar kies je een opleidings
onderdeel uit een lijst van metajuridische vak
gebieden of kun je een vak opnemen uit een andere
bacheloropleiding. Het merendeel van het programma
is dus voor alle studenten hetzelfde.

Met het bachelordiploma kun je in principe al aan
de slag op de arbeidsmarkt in uitvoerende beroepen,
bv. als administratief medewerker in een advocaten
kantoor of op een notariaat. Het is echter de
bedoeling om na de academische bachelor door te
stromen naar de master. Het masterdiploma opent
de poort voor leidinggevende functies en je hebt
het nodig om te kunnen starten als bedrijfsjurist,
aan de balie, de magistratuur of om de studies
notariaat aan te vatten.

Van rechtenstudenten – ook van bachelorstudenten –
mag worden verwacht dat ze een vlotte babbel en
dito pen hebben. Die vaardigheden worden aan
gescherpt door middel van praktische oefeningen
(Vaardigheden) in elk modeltrajectjaar. In het derde
bachelorjaar schrijf je daarnaast een paper over een
thema aansluitend bij één van de juridische
opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding
(Bachelorproef).
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MASTER
Het tweejarige masterprogramma is, in tegenstelling
tot dat van de bachelor, zeer flexibel.
Je volgt zes algemene vakken en kiest daarnaast
een twaalftal keuzevakken. Die kies je uit een lijst
met ‘vakken met een component vaardigheden’
(bv. stage, een internationale mout court, een legal
clinic …), een lijst met ‘verdiepende vakken’ (het uit
diepen 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 een andere reden.
Zo kun je je in zekere zin specialiseren, terwijl je
diploma toch een algemene geldigheid voor alle
juridische beroepen behoudt. Specialisaties kunnen
gaan in de richting van het burgerlijk recht, het
strafrecht, het nationaal of internationaal publiek
recht, het milieurecht, het sociaal recht, het
economisch recht, het fiscaal recht, het Europees
recht (in het laatste geval grotendeels in het Engels
gedoceerd) enz.
Je krijgt, vooral in het kader van de vaardigheden en
de verdiepende vakken, de mogelijkheid om juridische
problemen te analyseren en hierover mondeling en
schriftelijk te rapporteren. Vaak word je permanent
of niet-periodegebonden geëvalueerd zodat er geen
‘klassiek’ examen meer volgt aan het einde van het
academiejaar. Specifiek voor de rechtenopleiding zijn
er bv. ook de international Moot Courts en Engels
talige internationale pleitwedstrijden.
Met je masterproef start je al in het eerste master
jaar (Masterproef I), maar het finale eindwerk wordt
pas neergelegd en verdedigd op het einde van het
tweede masterjaar (Masterproef II). De masterproef
is een omvangrijke scriptie waarin je een belangrijk
topic uit het recht uitdiept, zowel strikt juridisch als
metajuridisch en rechtsvergelijkend. Voor de belofte
volle studenten kan dat al een blauwdruk zijn voor
het schrijven van een doctoraal proefschrift, dat
eventueel uitmondt in een academische carrière.
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Masterproef
De master eindigt met een masterproef. Het is
een persoonlijk wetenschappelijk werk over een
onderwerp naar keuze. Die keuze gebeurt in
overleg met de promotor, dat is de professor
die het werk begeleidt, samen met de weten
schappelijke staf. Je werkt zelfstandig een
wetenschappelijk onderwerp uit en dat houdt
een zekere verdere specialisatie in, een element
waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt
gevraagd. De masterproef is een belangrijk en
omvangrijk onderdeel van de masteropleiding.
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Honoursprogramma’s
Ben je er na je eerste bachelorjaar van overtuigd
dat universiteit voor jou net dat ietsje meer
mag zijn? Dan zijn de honoursprogramma’s
van de UGent beslist iets voor jou. Ze bieden je
tal van intellectuele uitdagingen naast je
normale curriculum. In het universiteitsbrede
honoursprogramma begeef je je ver buiten
de grenzen van je eigen studiegebied om op zoek
te gaan naar het hoe en waarom van wetenschap
in onze wereld. Samen met een kleine groep
medestudenten uit alle studierichtingen
debatteer je met specialisten uit verschillende
disciplines over de meest uiteenlopende
actuele en historische topics. In de facultaire
honoursprogramma’s krijg je de kans om je
verder te verdiepen in je eigen studiegebied,
of om vakken mee te volgen in andere
studiegebieden die je fascineren. Je kan er
bovendien ook je eerste stappen wagen in
het wetenschappelijk onderzoek.
Meer weten?
ugent.be/honoursprogramma
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EDUCATIEVE MASTER
Wil je leren hoe je jouw academische vakkennis
overbrengt aan anderen?
De educatieve masteropleiding in de maatschappij
wetenschappen van 90 studiepunten die je
onmiddellijk na je academische bacheloropleiding
kan volgen, bevat zowel een component leraar
als een component domein. Je leert niet alleen
lesgeven, maar je krijgt er ook de vakinhoudelijke
expertise op masterniveau.
Je moet weliswaar bijkomend een voorbereidings
programma van 15 studiepunten volgen omdat er
geen pakket onderwijs in jouw bacheloropleiding
is voorzien. Je kan dat vooraf of gelijktijdig met
de educatieve masteropleiding afwerken.
Als je pas na het behalen van je masterdiploma
beslist om leraar te worden, dan heb je al de nodige
domeinkennis op zak en volg je het verkorte traject
van 60 studiepunten van de educatieve master
opleiding. Dat bestaat enkel uit de component leraar
waarbij de focus ligt op pedagogische vaardigheden
en vakdidactiek.
De educatieve masteropleiding bereidt je niet enkel
voor op lesgeven in de hogere graden van het
secundair onderwijs, het hoger onderwijs of het
volwassenenonderwijs. Het is een breed vormende
opleiding die je klaarstoomt voor alle functies
waarin educatieve vaardigheden van belang zijn.
ugent.be/educatievemaster
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EN VERDER (STUDEREN)…
NIET-AANSLUITENDE MASTER
Na het afronden van een bacheloropleiding volgen
de meeste studenten de rechtstreeks aansluitende
master/educatieve master. Het is nog steeds de
meest voor de hand liggende keuze. Een trajectwissel
is echter ook mogelijk. Een aantal bachelordiploma’s
kan doorstromen naar een masteropleiding in een
ander (min of meer aanverwant) studiedomein.
Kies je voor een vakgebied dat minder nauw aanleunt
bij je bachelor, dan zul je je kennisniveau moeten
bijwerken via een voorbereidingsprogramma.
EEN TWEEDE MASTERDIPLOMA
Wie al een masteropleiding achter de rug heeft en
de opgedane kennis nog wil verbreden of verdiepen,
kan kiezen voor een bijkomend masterdiploma
of een master-na-masteropleiding (ManaMa).
Een ManaMa eindigt net als een initiële master
(ManaBa) met een masterproef.
DOCTORAAT
Doctoreren is een doorgedreven vorm van speciali
satie 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 een 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 tewerk
gesteld aan de universiteit als wetenschappelijk
medewerker of in het kader van een onderzoeks
project. 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,
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niet het minst door de internationale ervaring die
de doctoraatsstudent 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
Het leren stopt niet na het behalen van je diploma.
In de technologisch snel veranderende en zich ont
wikkelende maatschappij is het belangrijk dat je
blijft werken aan het vernieuwen van je competenties.
Aan de UGent vind je een uitgebreid aanbod van
bij- en nascholingen in de academies voor levens
lang leren, vaak in samenwerking met bedrijven of
beroepsverenigingen. Het kan gaan over eenmalige
initiatieven, lezingen, studiedagen en korte modules
maar ook over langere opleidingen van één of zelfs
meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen.
GANDAIUS ACADEMY
Het opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de
rechtsfaculteit organiseert ieder jaar een recyclage
cursus genoemd naar de stichter, wijlen professor
Willy Delva. Juristen die al enkele jaren in de prak
tijk staan, raken theoretisch soms achterop. Tijdens
acht avonden worden in dubbel zoveel lezingen de
jongste ontwikkelingen in telkens een andere tak
van het recht weergegeven.
Daarnaast organiseert de faculteit tal van andere
vormingsactiviteiten die inspelen op veranderingen
in het recht; er is de opleiding Bemiddeling, Haven
beheer etc. Meer info op gandaiusacademy.ugent.be.
NOVA ACADEMY
Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije
Universiteit Brussel werken samen op het vlak van
levenslang leren en hebben hiervoor Nova Academy
opgericht. Met Nova Academy willen de drie universi
teiten het levenslang leren in Vlaanderen versterken
onder het motto ‘Bringing Learning to life’.
Het volledige aanbod van de drie universiteiten
vind je op www.nova-academy.be.
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In het schema bij het begin van deze rubriek
vind je een paar voorbeelden van specifieke
vervolgopleidingen.
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1STE JAAR BACHELOR
Studiepunten
Studiepunten (sp) verwijzen
naar de omvang van een
vak/opleiding. Elk ‘jaar’ bestaat
uit 60 sp verdeeld over de
verschillende vakken. Bij het
bepalen van het aantal studie
punten wordt niet alleen
rekening gehouden met het
aantal uren les, oefeningen,
practica … maar ook met de
tijd die nodig is om alles te
verwerken. Meer details over
de inhoud van de vakken en
de verhouding aantal uren
les/oefeningen/practica/
persoonlijke verwerking …
vind je op de studiefiches via
het tabblad ‘programma’
op studiekiezer.ugent.be.

Semestersysteem
Alle opleidingen zijn georganiseerd volgens het semester
systeem. Dat wil zeggen dat
het academiejaar opgesplitst
is in twee semesters. Het is
een stimulans om regelmatig
te werken vanaf het begin van
het academiejaar. Elk semester
eindigt met de examens over
de vakken van dat semester.
Zo krijg je al halfweg het
academiejaar feedback over
je vorderingen, je manier van
werken enz. Een beperkt aantal
vakken wordt gedoceerd
over de twee semesters
heen (jaarvakken).
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3DE JAAR BACHELOR

OPLEIDINGSONDERDEEL

SPSEM

OPLEIDINGSONDERDEEL

SPSEM

Basisbegrippen van recht
Economie
Geschiedenis van het publiekrecht en de politiek
Inleiding tot het internationaal en Europees recht
Strafrecht
Algemene rechtsleer
Ethische en rechtsfilosofische stromingen
Politicologie
Staatsrecht
Verbintenissenrecht
Vaardigheden I

5
1
51
6
1
4
1
61
4 2
5 2
42
72
62
8 J

ALGEMENE VAKKEN
Arbeidsrecht
Bijzondere overeenkomsten
Internationaal publiekrecht
Personen-, familie- en relatievermogensrecht
Recht en technologie
Rechtspersonenrecht
Fiscaal recht
Onderzoeksmethoden
Procesrecht
Recht en samenleving
Socialezekerheidsrecht
Vaardigheden III
Bachelorproef

51
4
1
4
1
5
1
3
1
51
6 2
32
72
3 2
42
4
J
4J

OPLEIDINGSONDERDEEL

SPSEM

Bestuurs- en omgevingsrecht
Europese en Belgische privaatrechtsgeschiedenis
Mensenrechten
Rechtsvinding
Strafvordering
Balanslezen en financiële analyse
Economisch recht en intellectuele eigendomsrechten
Europees recht
Goederenrecht
Schadevergoedingsrecht
Sociale psychologie
Vaardigheden II

8
1
7
1
61
31
51
3 2
7 2
5 2
42
52
3 2
4
J

KEUZEVAK
3 1/2
Kies minstens 3 sp uit onderstaande lijst
OF uit een andere bacheloropleiding van de UGent die aansluit
bij economie, politicologie, bestuurskunde, psychologie, filosofie,
sociologie, geschiedenis of criminologie
OF uit de universiteitsbrede keuzevakken)

2DE JAAR BACHELOR

- Rechtseconomie
3
- Criminologie
3
- Etiologische criminologie
5
- Drugsfenomenen
5
- Forensisch welzijnswerk
6
- Mensenrechten: multidisciplinaire perspectieven [en] 5
- Krachtige leeromgevingen
6
(dit vak hoort bij de educatieve masteropleiding)

Na de bachelor
Een korte beschrijving van
de inhoud van de rechtstreeks
aansluitende master(s) vind je
in deze bachelorbrochure onder
‘opbouw’. Een uitgebreide
beschrijving van de master,
inclusief schakel- en
voorbereidingsprogramma’s,
en het concrete vakkenpakket
kun je raadplegen via de website
studiekiezer.ugent.be.
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INHOUD VAKKEN
EERSTE JAAR
Welke vakken staan op het programma van je eerste jaar? Welke onderwerpen
komen aan bod? We gaan er hier wat dieper op in zodat je een goed beeld
krijgt van je eerste jaar aan de universiteit.

In de infotheek van de afdeling Studieadvies
kun je de cursussen van het eerste jaar komen
inkijken. Je bent tijdens de openingsuren
welkom zonder afspraak.
ugent.be/studieadvies
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BASISBEGRIPPEN VAN RECHT
In dit vak maak je kennis met de belangrijkste rechts
begrippen. Voorbeelden hiervan zijn: publiekrecht en
privaatrecht, rechtsfeit en rechtshandeling, de over
eenkomst, aansprakelijkheid, bewijs ... Die juridische
basisbegrippen komen bovendien in heel wat andere
vakken terug. Het is dus belangrijk dat elke jurist dat
begrippenarsenaal beheerst.
Je leert ook wat een staat tot een rechtstaat maakt
en wat het maatschappelijk nut kan zijn van rechts
regels en juridische instellingen.
Daarnaast maak je ook kennis met het procesrecht.
Je leert hoe een vordering wordt ingeleid, hoe de
rechter hiermee omgaat, wat je kan ondernemen
tegen een uitgesproken vonnis of arrest en hoe die
vonnissen en arresten worden uitgevoerd.

GESCHIEDENIS VAN HET PUBLIEKRECHT EN
DE POLITIEK
Rechtsnormen regelen enerzijds de verhouding
tussen personen onderling (d.i. het privaatrecht),
maar anderzijds ook de relatie tussen de overheid
en de burger (d.i. het publiekrecht). In dit vak
bestudeer je hoe de staat georganiseerd is, waar
die vandaan komt en hoe die vandaag in Europa is
ingebed. Je bekijkt dat op juridisch vlak (o.a. het
ontstaan en de evolutie van de fundamentele
mensenrechten) maar eveneens op politiek vlak.
De politiek van vandaag begrijpen is belangrijk om
het recht te begrijpen. Het recht bestaat immers
voor een groot deel uit wetten en die wetten
worden gemaakt in het parlement waarvoor we
mensen – om de zoveel jaar – verkiezen.
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Dit vak verschaft je dus inzicht in waar ons publiek
recht, onze mensenrechten en onze Belgische
structuur vandaan komen alsook dat het recht
het resultaat is van politiek beleid.
INLEIDING TOT HET INTERNATIONAAL EN
EUROPEES RECHT
Je krijgt een inleidend overzicht van de basisprincipes
van het internationaal en het Europees recht.
Eerst bestudeer je de evolutie en de bronnen van
het internationaal recht, het verdragenrecht en de
rol van internationale organisaties. Daarna komt
het recht van de Europese Unie aan bod en maak je
kennis met de historiek van het Europees integratie
proces, de bronnen van het EU-recht, de structuur van
de EU-verdragen, de bevoegdheden en instellingen
van de EU alsook de besluitvormingsprocedures.
Ook actuele gebeurtenissen die verband houden met
het Europees en internationaal recht komen aan bod.
STRAFRECHT
Je bestudeert de strafbaarstelling, de straf
toemeting en de strafuitvoering in België, m.a.w.
misdrijven en straffen.
In het kader van de strafbaarstelling leer je welke
van onze gedragingen allemaal strafbaar kunnen
worden gesteld en dus als misdrijven kunnen worden
gekwalificeerd. Door uitgebreid stil te staan bij de
historische evolutie in het denken over strafbaar
stelling, leer je het huidige strafrechtssysteem
kritisch te analyseren. Ook wie verantwoordelijk kan
worden gesteld voor het plegen van misdrijven en
wie niet en het waarom daarvan komt aan bod.
Het gedeelte over de straftoemeting en strafuit
voering brengt de mogelijke straffen en sancties
in kaart en bekijkt hoe de uitvoering van de straffen
en sancties in België is geregeld. Je leert fictieve
strafrechtscasussen op te lossen door de feiten
op een correcte manier te kwalificeren en de
toepasselijke straf te geven.
Kortom wie strafrecht heeft gevolgd, weet wat
misdrijven en straffen zijn en kent de weg in het
recht dat daarop betrekking heeft.

24

ECONOMIE
Deze cursus geeft je een eerste inzicht in de
economische wetenschap. Wat is het belang van
de marktkrachten? Hoe kunnen overheden markt
krachten corrigeren? Hoe ontstaat welvaart? Wat is
economische groei en hoe worden de baten van die
economische groei verdeeld?
Je maakt kennis met de voornaamste economische
begrippen en je verwerft inzicht in de belangrijkste
economische relaties. Het perspectief dat hierbij
gehanteerd wordt, is dat van een economie die
ingebed is in de maatschappij. Wat in de economie
verandert, kan immers ook maatschappelijke ver
anderingen met zich meebrengen (en omgekeerd).
We staan stil bij belangrijke actuele maatschappelijke
uitdagingen zoals digitalisering, duurzame
ontwikkeling, klimaat, inkomensongelijkheid …
ETHISCHE EN RECHTSFILOSOFISCHE STROMINGEN
In dit vak maak je kennis met de belangrijkste morele
beginselen zoals vrijheid, gelijkheid, waardigheid,
rechtvaardigheid ... Begrippen waarmee in discussies
vaak kwistig wordt gestrooid en die aan de basis
liggen van actuele politieke, ethische en rechts
filosofische vraagstukken. Vandaar dat je de nodige
technieken aanleert om die begrippen toe te passen
in discussies over ethische en maatschappelijke
controverses. Je leert zelf een grondig onderbouwde
argumentatie op te bouwen over eigentijdse politieke
en ethische disputen. Het onderwerp van een aantal
lessen zijn rechtsfilosofische disputen zoals het recht
om te straffen en het recht op politiek protest.

Met van buiten blokken slaag je
misschien voor een paar vakken maar
het zwaartepunt van mijn opleiding ligt
bij het redeneren.

ALGEMENE RECHTSLEER
Algemene rechtsleer staat stil bij de meest funda
mentele vragen die we kunnen stellen bij ‘recht’.
Wat is recht? Welke functies heeft recht? Hoe is
het recht als systeem opgebouwd? Om inzicht te
verwerven in de manier waarop recht een impact
heeft op de maatschappij, is een antwoord op die
vragen noodzakelijk. Dit opleidingsonderdeel schetst
de context en de rechtstheoretische achtergrond van
het recht van vandaag. Het vormt een aanvulling op
andere opleidingsonderdelen, zoals Basisbegrippen
van recht en Inleiding tot het internationaal en
Europees recht.
Het vak leert je dat de manier waarop we naar
recht kijken niet in steen gebeiteld is en het plaatst
juridische begrippen zoals ‘rechtssubject’ en ‘rechts
misbruik’ in perspectief. In andere opleidingsonder
delen zal je al geleerd hebben wat die begrippen
vandaag betekenen. Hier leer je waarom dat zo is en
om welke redenen die begrippen morgen misschien
een andere inhoud hebben.

STAATSRECHT
In de opleiding rechten bestudeer je heel wat normen
en regels die over allerhande thema’s gaan, van
strafrecht tot financieel recht. Maar wie maakt die
regels eigenlijk? Hoe gebeurt dat? En wat als er
met die regels iets aan de hand is? Op die vragen
vind je een antwoord in het opleidingsonderdeel
Staatsrecht. Je bestudeert de staat, de overheid dus,
en de relatie die de burger heeft met de staat.
De overheid neemt belangrijke beslissingen over ons
leven maar België is een democratie zodat we zelf
beslissen wie daar verantwoordelijkheid voor krijgt.
België is ook een rechtsstaat zodat de burger het
recht heeft te reageren als de overheid haar boekje
te buiten gaat.
In staatsrecht maak je kennis met het Belgisch
kiessysteem, de totstandkoming van wetten en
decreten en rechtsbescherming tegen de overheid
maar ook met de bevoegdheidsverdeling tussen
de federale staat en de deelstaten, mensenrechten,
de grondwet ...

VERBINTENISSENRECHT
Deze cursus bouwt voort op het vak Basisbegrippen
van recht maar is zelf ook een basisvak waarop veel
andere juridische vakken in de bachelor verder bouwen.
In dit vak staat het contractenrecht centraal. Naast
de beginselen van het contractenrecht komen ook
de verschillende stadia van een contract aan bod:
de totstandkoming, de uitvoering en de uitdoving
van een contract. Je bestudeert hoe een verbintenis
kan ontstaan tussen particulieren, wat de inhoud
en de verschillende modaliteiten van die verbintenis
kunnen zijn en hoe je jouw rechten kan afdwingen
wanneer ze niet vrijwillig worden nagekomen.
Het vak bevat heel wat abstracte begrippen en
algemene regels maar door middel van concrete
voorbeelden en casussen leer je het contractenrecht
gaandeweg beter kennen.

POLITICOLOGIE
Recht en politiek zijn zeer sterk met elkaar verbonden.
Juristen werken met de wetten en regels die door
de politiek zijn gemaakt. De politiek heeft dus een
grote impact op het recht maar omgekeerd spelen
juristen ook een belangrijke rol van betekenis in de
politiek. Denk bijvoorbeeld maar aan rechters die
uitspraken doen over wetten gemaakt door het
parlement of regels uitgevaardigd door de regering.
Politicologie is de wetenschappelijke discipline
die politiek bestudeert. Je krijgt politicologische
inzichten en reflexen aangeleerd die kunnen helpen
om de werkelijke, hedendaagse politieke en
maatschappelijke processen beter te begrijpen.
Er gaat vooral aandacht naar de maatschappelijke
context waarin recht ontstaat en je leert het reilen en
zeilen in de Belgische politiek kennen. Je komt meer
te weten over politieke partijen, over ideologieën,
over regeringen, over parlementen, over democratie ...
en linkt dat alles voortdurend aan de actualiteit.

Cédric, masterstudent
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VAARDIGHEDEN I
In werkcolleges ga je in kleinere groepen als
toekomstige juristen zelf aan de slag. Je scherpt
via verschillende oefeningen je mondelinge en
schriftelijke vaardigheden aan. Je leert hoe je wetten
moet opzoeken en analyseren, waar je rechterlijke
uitspraken terugvindt en hoe je die best leest, hoe je
juridische casussen moet oplossen.
Daarnaast ervaar je sterk het belang van en het
hoe van academisch taalgebruik. Daartoe krijg je
een schrijfopdracht rond een bepaald thema.
Tegelijk is het een eerste kennismaking met
wetenschappelijke literatuur.

Na het eerste jaar en een stuk van het
tweede heb ik mijn studieaanpak
drastisch moeten wijzigen. Ik werkte
gewoon te weinig, begon veel te laat en
dat resulteerde in veel te veel tekorten.
Dan ben ik gewoon zoveel mogelijk
dagelijks beginnen werken.
Hannelore, bachelorstudente
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WEEKSCHEMA EERSTE JAAR
Dit schema geldt als model, wijzigingen kunnen ieder jaar voorkomen.
De UGent zet in op activerend onderwijs met een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van on campus
en online onderwijs. Uren en dagen kunnen variëren naargelang van de groepsindeling.
* oefeningen in groepen of plenair, niet wekelijks

SEMESTER 1
MAANDAG

SEMESTER 2
DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Vaardigheden I*

Inleiding tot
het internationaal
en Europees recht

Basisbegrippen
van recht

9u

10 u

11 u
Geschiedenis van
het publiekrecht
en de politiek

DONDERDAG

VRIJDAG

Staatsrecht

Politicologie

Ethische en
rechtsfilosofische
stromingen

Ethische en
rechtsfilosofische
stromingen

Staatsrecht

13 u
Basisbegrippen
van recht

Strafrecht

Economie

Strafrecht

Algemene
rechtsleer

14 u

14 u

15 u

15 u

16 u

16 u
Inleiding tot
het internationaal
en Europees recht

17 u
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Vaardigheden I*

12 u

13 u

19 u

WOENSDAG

10 u

11 u

18 u

DINSDAG

8:30 u

9u

12 u

MAANDAG

VRIJDAG

8:30 u

Geschiedenis van
het publiekrecht
en de politiek

Geschiedenis van
het publiekrecht
en de politiek

Economie

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

17 u

18 u

19 u
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Toelating
Met een diploma van het secundair onderwijs
word je toegelaten tot een bacheloropleiding.
Wie hierover niet beschikt, neemt het best
contact op met de afdeling Studieadvies.
Bepaalde diploma’s van het hoger onderwijs
(een professioneel of academisch bachelor
diploma), krijgen toegang tot de master
opleidingen via een verkorte bachelor. Voor
informatie over die specifieke programma’s
kun je terecht bij de afdeling Studieadvies of
op de faculteit.

IETS VOOR MIJ
Het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten is al geruime tijd in beweging.
Een competentiegerichte manier van lesgeven krijgt steeds meer aandacht.
Als universiteitsstudent word je benaderd als actieve en kritische kennis
producent. Tijdens je opleiding ontwikkel je de noodzakelijke basisvaardig
heden om zelf kennis te creëren in complexe situaties.
Het wetenschappelijk onderzoek vormt hierbij steeds het vaste referentie
kader en toont aan hoe ingewikkelde problemen vanuit een wetenschappelijke
invalshoek benaderd kunnen worden.

ACADEMISCH
COMPETENT?!
Ben je ‘academisch competent’? Of anders gezegd:
is een opleiding aan de universiteit iets voor jou?
Het antwoord daarop is niet simpel. Intelligentie
(zoals die nu wordt gemeten met bepaalde
instrumenten) is slechts tot op zekere hoogte
bepalend voor het al dan niet slagen aan de
universiteit. Hoewel een bepaald niveau van
intelligentie noodzakelijk is, gaat de redenering
‘hoe intelligenter, hoe beter de resultaten’ niet op.
Dat heeft te maken met het feit dat, zodra je een
bepaald intelligentieniveau bereikt hebt, andere
factoren een sterke rol spelen: je persoonlijkheid,
je studiegedrag en studiestrategie. Met dat laatste
bedoelen we de technieken die je gebruikt om
grotere stukken leerstof te verwerken. Daarnaast
spelen inzet, motivatie en zelfvertrouwen (studeer
gedrag) een grote rol: een doordachte studiekeuze

30

en de bereidheid om hard en regelmatig te studeren,
zijn belangrijke garanties voor een succesvolle studie.
Ook persoonlijkheidsfactoren die te maken hebben
met aanpassingsvermogen, realiteitszin, emotionele
stabiliteit … oefenen een niet te onderschatten
invloed uit. Die combinatie van factoren bepaalt
dus of universitaire studies succesvol zullen zijn.
De Universiteit Gent ontwikkelde een online studie
keuze-instrument dat niet alleen je interesses maar
ook de noodzakelijke competenties bevraagt. SIMON
geeft je persoonlijk advies op basis van een reeks
tests en vragenlijsten. Je krijgt een antwoord op
twee belangrijke vragen: “welke opleidingen sluiten
aan bij mijn interesses?” en “wat zijn mijn slaag
kansen in de opleidingen die mij interesseren?”.

Test je interesses en vaardigheden op
vraaghetaansimon.be
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JURIDISCHE KNOBBEL?
Rechtenstudies veronderstellen geen specifieke
voorkennis. De leerstof is immers voor iedereen
nieuw en begint vanaf nul. Voorts bestaat er ook
niet zoiets als een juridische intelligentie, een
‘juridische knobbel’ waarover je al of niet beschikt.
Wel vergen de pure rechtsvakken een heel specifieke
aanpak. Om de leerstof levendig en doorzichtig te
maken, moet je goed logisch redeneren en
beschikken over een grondig inzicht en over een
verregaand abstractievermogen.
Dat is net de essentiële taak van een jurist:
abstracte principes op concrete gevallen toepassen.
Dat is niet alleen wat rechters en advocaten doen,
maar ook bedrijfsjuristen en politici werken
dagdagelijks met juridische normen en begrippen.
Daarom is een gezonde interesse in wat radio,
tv en gedrukte media dagdagelijks berichten
over politiek en gerecht heel belangrijk. De jurist
heeft een open oog en oor voor die hot topics in
de actualiteit.

TALENKENNIS
Ook talenkennis is van groot belang, zowel voor
de opleiding zelf, als voor de job die erop aansluit.
Aangezien juristen als het ware ‘tekstverwerkers’
zijn, geldt dat in de eerste plaats voor het Neder
lands! Verder is een goede kennis van het Frans
absoluut onmisbaar. Verscheidene rechtsbronnen
zijn immers uitsluitend in de Franse taal opgesteld.
Dat is niet alleen het geval voor oudere bronnen,
maar uiteraard ook voor de vonnissen en arresten
die in het Franstalige landsgedeelte worden geveld.
Kennis van het Engels is een must voor wie later in
het bedrijfsleven denkt terecht te komen. Kennis
van het Latijn ten slotte is voor het sneller vatten van
een aantal juridische begrippen en uitdrukkingen
wel bruikbaar, maar lang geen noodzaak meer.

OEFEN JE TALEN
Dat betekent echter niet dat je als rechtenstudent
ook nog eens taalexamens moet afleggen.
De faculteit heeft er bewust voor gekozen het
studieprogramma niet extra te belasten met
specifieke taalvakken.
Het gros van de studenten heeft trouwens voldoende
talenkennis uit het secundair onderwijs. Enkelen
zullen echter hun talenkennis tijdens hun studies
moeten bijschaven, door bijvoorbeeld regelmatig
een buitenlandse krant te lezen, een taalcursus te
volgen of een vakantieperiode in het buitenland
door te brengen. Studenten kunnen, zowel tijdens
de vakantieperiodes als tijdens het academiejaar,
daarnaast taalcursussen volgen bij het Universitair
Centrum voor Talenonderwijs (UCT). Per taal worden
er verschillende niveaus aangeboden.
Voor juristen in opleiding organiseert het UCT ook
specifieke cursussen Frans, Engels en Duits.
De rechtsterminologie zelf wordt uiteraard ook in
de vreemde taal bestudeerd. In de cursussen van
het eerste modeltrajectjaar worden de relevante
woorden per vakgebied opgenomen met hun Franse
en Engelse vertaling. Verder komt de vreemde
juridische terminologie aan bod in het vak
Rechtsvergelijking in het eerste masterjaar.
In de masterjaren worden de eigen rechtsprincipes
overigens systematisch vergeleken met die van
andere landen, waarbij uiteraard ook de juridische
terminologie in de taal van het desbetreffende
land wordt behandeld.

Voor meer informatie over de voorbereidende
initiatieven kun je terecht op
studiekiezer.ugent.be.
Selecteer de opleiding en je vindt toelichting
en praktische details op het tabblad
‘Vlot van start’.
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Diversiteit
De UGent is een geëngageerde en pluralistische
universiteit die open staat voor alle studenten
ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke,
culturele en sociale achtergrond. Allerlei
initiatieven zijn ontwikkeld voor studenten die
om een of andere reden extra ondersteuning
nodig hebben. Dat kan gaan over: taalonder
steuning (bv. Academisch Nederlands), een
voortraject voor buitenlandse studenten, coaching
en diversiteit, toegankelijkheid van gebouwen …
Voor elke specifieke situatie wordt ondersteuning
op maat uitgewerkt. ugent.be/diversiteitengender

STUDIEONDERSTEUNING
Studeren aan de universiteit betekent een grote verandering en aanpassing.
De groep studenten waarin je terechtkomt is groter en de hoeveelheid leerstof
omvangrijker. Als student moet je bijgevolg beschikken over een flinke portie
zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Dat is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Allerlei initiatieven bieden je ondersteuning bij dat proces.

ONDERWIJS

© Hilde Christiaens
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De UGent zet in op activerend onderwijs met een
doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van
on campus en online onderwijs. Je gaat daarbij actief
aan de slag met de leerinhouden, zowel individueel
als in interactie met elkaar en met de lesgevers.
De elektronische leeromgeving Ufora is hierbij een
belangrijke schakel. Je kunt online lessen volgen,
op elk moment van de dag lesmateriaal of leer
opdrachten bekijken of downloaden, opdrachten
inleveren, online toetsen maken, communiceren met
je lesgever, medestudenten en het monitoraat.
Een laptop met internetaansluiting is noodzakelijk.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende
basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen
is een meer geavanceerd model noodzakelijk.

Meer info hierover vind je op
helpdesk.ugent.be/byod/student.
In de opleiding rechten vullen praktische oefeningen
de theoretische lessen aan. Ze sluiten aan bij de
leerstof van opleidingsonderdelen uit het vooraf
gaande semester. Ze bestaan in de eerste bachelor
bijvoorbeeld ofwel uit het lezen van een of meer
artikelen, wetten of gerechtelijke uitspraken, ofwel
uit een taak die je zelfstandig moet uitvoeren.
In de latere jaren hebben de evaluaties vaak
betrekking op groepswerk, mondelinge presentaties,
argumentatieoefeningen etc. Het zijn momenten van
evaluatie van de studievoortgang, met feedback.
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MONITORAAT

AFDELING STUDIEADVIES

Het monitoraat van de faculteit is een vertrouwelijk
en vlot toegankelijk aanspreekpunt voor alle studen
ten. De studiebegeleiders en trajectbegeleiders van
het monitoraat nemen initiatieven om het studeren
vlotter en efficiënter te laten verlopen.

De afdeling Studieadvies is het centrale aanspreek
punt van de Universiteit Gent voor informatie en
advies over de diverse aspecten van de studieloop
baan zowel voor, tijdens als na je studie. Je kunt
er ook terecht voor begeleiding bij specifieke
studieproblemen en persoonlijke/psychologische
problemen. In onderling overleg wordt dan
een begeleiding opgestart of word je begeleid
doorverwezen. Je kunt er terecht voor een
individueel gesprek en ieder semester zijn er
groepstrainingen, o.a. over faalangst, uitstelgedrag
en efficiënter studeren.

DE STUDIEBEGELEIDERS
– bieden individuele en/of groepssessies aan over
hoe efficiënter te studeren (voorbereiden,
plannen, studeren, reflecteren en bijsturen);
– helpen je zoeken naar oplossingen voor zaken
waardoor je studie minder wil vlotten (concen
tratieproblemen, faalangst, uitstelgedrag …).
DE TRAJECTBEGELEIDERS
– geven je individueel advies over je persoonlijke
studietraject en studievoortgang;
– begeleiden en geven informatie bij de keuze
momenten tijdens je studieloopbaan (afstudeer
richting, minor/major …), mogelijkheden i.v.m.
GIT (geïndividualiseerd traject), aanvragen
van een creditcontract, spreiding van studies,
combineren van werken en studeren enz.;
– helpen je bij heroriëntering (overstap naar
andere opleiding).

MENTORING
Als nieuwe student aan de UGent kun je een beroep
doen op een mentor. Van wie kan je immers beter
leren hoe het leven er op de UGent uitziet dan
van een medestudent? Mentoren zijn ouderejaars
studenten die hun ervaring met jou willen delen.
Jouw mentor maakt je wegwijs aan de UGent, geeft
praktische tips rond studieplanning en examens,
biedt ondersteuning bij het verwerken van de
leerstof en geeft regelmatig feedback. Het hele
academiejaar kan je op jouw mentor rekenen.
ugent.be/mentoring
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Het Team student & functiebeperking voorziet
specifieke begeleiding en ondersteuning van
studenten met een functiebeperking.
ugent.be/functiebeperking

Als je in het secundair gewend bent
geweest met een minimum aan werk
toch nog aardige resultaten te behalen
dan is de overgang naar de universiteit
een hel.
Koenraad, masterstudent
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INTERNATIONALISERING
Het belang van een internationale ervaring kan niet worden overschat.
Daarom zit internationalisering vervat in elke UGent-opleiding. Je zult
het zowel ervaren tijdens je studies ‘thuis’ als wanneer je kiest voor een
internationale uitwisseling waarbij je een deel van je studieprogramma
afwerkt aan een buitenlandse partnerinstelling.

Studeren aan de universiteit houdt meer in dan
het verwerven van academische kennis en vaardig
heden. Tijdens je studies word je klaargestoomd
om te functioneren in een mondiale maatschappij
en arbeidsmarkt.
Een internationale ervaring, in de brede zin van
het woord, maakt dan ook inherent deel uit van
je opleiding aan de UGent:
– je komt in contact met buitenlandse lesgevers
en sprekers
– je volgt les samen met internationale mede
studenten
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– je verwerkt leerstof uit anderstalige cursussen
of via casussen uit andere landen en culturen
– je werkt eventueel online samen met studenten
van andere universiteiten
– je volgt als keuzevak een korte, intensieve cursus
in een internationale setting
Je kan er ook voor kiezen om, net als velen onder
je medestudenten, een langere periode in het
buitenland door te brengen tijdens je studies.
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INTERNATIONALE
UITWISSELING
Het meest bekende uitwisselingsprogramma is
Erasmus, waarbij je een beurs krijgt om te studeren
of stage te lopen aan een van de zorgvuldig geselec
teerde Europese partneruniversiteiten of stage
plaatsen. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen met
heel wat niet-Europese partners, ook in landen in
het globale Zuiden. Elke student komt in aanmerking
voor zo’n leerrijke ervaring en een beurs hiervoor.
De faculteit Recht en Criminologie heeft tal van
akkoorden met partners in 26 Europese landen.
Op die manier kunnen jaarlijks meer dan 220 studen
ten op uitwisseling. Maar ook buiten Europa heeft
de faculteit samenwerkingsakkoorden. Het gaat
om 22 akkoorden voor 41 plaatsen bij instellingen
in deze landen: Australië, Brazilië, China, Nieuw-
Zeeland, Singapore, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
Uitwisselingen vinden plaats in het eerste of tweede
masterjaar waarbij je zelf kiest of je één semester
of een volledig jaar in het buitenland studeert.
Uiteraard vertrek je niet onvoorbereid op een buiten
lands avontuur. Je kunt deelnemen aan infosessies,
de interculturele voorbereiding of een intensieve
talencursus bij het Universitair Centrum voor Talen
onderwijs volgen of je kunt een beroep doen op
persoonlijke begeleiding.
Onderzoek toont aan dat een buitenlandse studie-
ervaring een gunstig effect heeft op je zelf
vertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Er is ook een positieve impact op je latere carrière:
je vindt sneller werk en je krijgt betere kansen
tijdens je beroepsloopbaan. Een internationale
uitwisseling betekent ook een enorme boost voor
je talenkennis: je kennis neemt toe en je krijgt
vertrouwen om een andere taal te gebruiken.
Meer info: ugent.be/buitenland
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AAN HET WERK
Juristen vinden vrij gemakkelijk een job, dat is voldoende bekend.
De tewerkstellingsperspectieven zijn voor masters in de rechten gunstig en
dat valt ook af te lezen uit het aantal inschrijvingen van nieuwe studenten.
Hier past echter een waarschuwing. Studeren doet men best niet ‘om den
brode’. Bij het bepalen van de studiekeuze ga je nog altijd beter uit van
de eigen interesses en capaciteiten, dan van de tewerkstellingsmogelijkheden.

ALGEMENE TRENDS
Over evoluties op de arbeidsmarkt blijft het gevaar
lijk voorspellingen te doen. Niemand weet immers
hoe de arbeidsmarkt er over vijf jaar zal uitzien.
Toch kunnen we op enkele algemene trends wijzen.
In de eerste plaats stellen we een overaanbod van
afgestudeerden vast voor de traditionele juridische
beroepen. Nog slechts een derde van de masters
in de rechten weet door te stoten naar de
magistratuur, het notariaat en zelfs de advocatuur.
Een tweede vaststelling is dat de nood aan bedrijfs
juristen nog steeds aan het groeien is. En ten slotte
blijkt ook dat steeds meer ‘polyvalente’ functies
worden ingenomen door juristen. Die ontkoppeling
tussen het diploma en de job is een fenomeen dat
zich al langer dan vandaag voordoet. Voor steeds
meer jobs wordt geen specifiek diploma vereist,
maar beslissen open selecties over de beste kan
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didaat. En omdat die polyvalente functies steeds
complexer worden en een juridische kennis daarbij
goed van pas komt, worden die jobs niet zelden
door juristen bezet.

ADVOCATUUR
Ongeveer een derde van alle afgestudeerde juristen
kiest na de studie voor een stage aan de balie.
Een advocaat-stagiair gaat meteen aan de slag als
zelfstandige, onder de vleugels van een patron.
De stageperiode duurt drie jaar. Een stagiair kan en
mag meteen zelf dossiers behandelen, pleiten op
de rechtbanken en cliënteel uitbouwen. Tijdens de
stage voorziet de balie een bijkomende opleiding
waarin stagiairs specifieke beroepskennis opdoen
maar ook knowhow aangereikt krijgen over onder
nemen, communicatie, onderhandelen.
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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.

MAGISTRATUUR

NOTARIAAT

PRIVÉSECTOR

De politiek is het voorbije decennium 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.

Een notaris wordt door de Koning benoemd na
het afleggen van een vergelijkend examen, wat
de toegankelijkheid tot het beroep verruimd en
geobjectiveerd heeft. Wie in aanmerking wil komen
voor een benoeming als notaris of kandidaat-notaris
moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte
stage lopen bij een notaris.

Het merendeel van de afgestudeerde juristen trekt
vandaag naar de privésector: banken en financiële
instellingen, handels- en industriële ondernemingen,
verzekeringswezen, consultancy, vastgoedsector,
consumentenorganisaties, vakbonden, niet-gouver
nementele organisaties, waar ze zich on the job
specialiseren. Daarnaast worden er jobs uitgeoefend
die niet specifiek juridisch zijn, maar die door hun
complexiteit een juridische basiskennis vereisen.
Het zijn veelal functies als allround adviseurs die
betrokken worden bij allerlei beleidsbeslissingen
of betwiste zaken.

Er is een specifieke master-na-masteropleiding in
het notariaat die enkel toegankelijk is voor juristen.
De opleiding omvat 60 studiepunten, maar is zo
gestructureerd dat een combinatie met een deeltijds
beroep of stage mogelijk is.
De opleiding in het notariaat kan ook een interes
sante aanloop zijn tot een loopbaan in het bankof verzekeringswezen, in de vastgoedsector of in
de ambtenarij. De bijkomende specifieke juridische
bagage die studenten via de opleiding opdoen,
wordt in die sectoren immers erg op prijs gesteld.

OVERHEID

Mijn doel is als Europees ambtenaar
te kunnen werken. Ik zou nog
kunnen overwegen een extra jaar
Europees recht te studeren. Natuurlijk
ga ik eerst kijken of het mij wel een
extra waarde biedt op de arbeidsmarkt.
Paul, masterstudent
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De overheid heeft veel juristen in dienst. En dan
hebben we het niet alleen over de Federale Over
heidsdienst Justitie. Ook Buitenlandse Zaken doet
veelvuldig een beroep op rechtsgeleerden en in
andere federale en Vlaamse ministeriële diensten
worden juristen met specifieke juridische taken belast.
Naast de centrale overheden trekken ook de
gemeentelijke en provinciale overheden juristen
aan voor bestuurs- en beleidstaken. Verder zijn er
ook tal van functies bij de overheid die niet specifiek
voor juristen zijn voorbehouden maar waar juristen
vlot voor de examens slagen.

BIJKOMEND DIPLOMA
De idee dat academici een tweede, zelfs derde
diploma moeten halen om een geschikte baan
te vinden, klopt helemaal niet. Elke functie is zo
specifiek en gespecialiseerd geworden dat verdere
bijscholing grotendeels op de werkplek zelf gebeurt.
Hoofdvoorwaarde blijft steeds een degelijke basis
opleiding. Toch kiezen meer en meer studenten
ervoor om na hun rechtenstudies verder te studeren.
Vooral het aantal studenten dat een Engelstalige
specialisatieopleiding volgt in het binnen- of buiten
land is beduidend toegenomen.

ALUMNI AAN HET WOORD
Wat na de opleiding rechten? Alumni van de UGent
maken je wegwijs doorheen een aantal beroeps
mogelijkheden en blikken terug op hun studies.
Zij vertellen over hun beroep en wat hen daarin
boeit. Tegelijk wijzen ze erop hoe ze dagelijks nog
gebruik maken van de troeven van de opleiding.
Je verneemt ook waarom zij kozen voor de opleiding
rechten en ze geven je enkele tips die kunnen
helpen bij je studiekeuze. Van beleidsmedewerker,
journalist, woordvoerder, rechter, griffier, advocaat
tot politiek adviseur: ontdek hun verhaal via
www.ugent.be/re/beroepenrechten
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INFORMEER JE (GOED)!
Een opleiding kiezen in het hoger onderwijs is een boeiende zoektocht.
Hoe actiever je op zoek gaat, hoe meer je te weten komt – ook over jezelf!

WEBSITE STUDIEKIEZER

BROCHURES

Op de website Studiekiezer vind je informatie over
de inhoud van alle opleidingen van de UGent,
het bijhorende studieprogramma, de toelatings
voorwaarden, het studiegeld, de infomomenten,
de voorbereidende initiatieven … Je kunt ook zoeken
op basis van interessegebieden. Die zoekfunctie
maakt al een eerste selectie uit het aanbod van
de UGent en helpt jou in je keuzeproces.
studiekiezer.ugent.be

Er is een uitgebreid aanbod infobrochures
beschikbaar:
– overzichtsbrochure van alle bacheloropleidingen
– brochure per bacheloropleiding
– online informatiefiche per masteropleiding
– Wonen aan de UGent: info over huisvesting
Vraag brochures aan op ugent.be/brochures.

AFDELING STUDIEADVIES
Heb je vragen of nood aan een persoonlijk gesprek
over je studiekeuze? De medewerkers van de afdeling
Studieadvies staan ter beschikking van jou en
je ouders. Voor een uitgebreide babbel met een
studieadviseur maak je best vooraf een afspraak.
ugent.be/studieadvies
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OPEN LESSEN

SID-INS

OVERZICHT BROCHURES BACHELOROPLEIDINGEN

Ben je nieuwsgierig naar hoe het er echt aan toe
gaat tijdens de lessen aan de UGent? Dan kun je
zowel in de herfst- als in de krokusvakantie een
aantal Open Lessen volgen. Als bachelorstudent
voor-één-dag kun je op die manier ‘proeven’ van
de sfeer aan onze universiteit.

De studie-informatiedagen voor laatstejaars
leerlingen secundair onderwijs is een organisatie
van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en
het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Je maakt er kennis met de brede waaier aan studieen beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs.
De Universiteit Gent is op alle SID-ins aanwezig.
Studieadviseurs en medewerkers van de opleidingen
beantwoorden er al jouw vragen.

1 Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen
2 Taal- en letterkunde
3 Toegepaste taalkunde: vertalen – tolken –
meertalige communicatie
4 Oosterse talen en culturen: Arabistiek en
islamkunde – China – India – Japan
5 Oost-Europese talen en culturen
6 Afrikaanse talen en culturen
7 Geschiedenis
8 Kunstwetenschappen
9 Archeologie
10 Rechten
11 Criminologie
12 Politieke wetenschappen
13 Communicatiewetenschappen
14 Sociologie
15 Psychologie
16 Pedagogische wetenschappen
17 Economie, Toegepaste economie,
Handelsingenieur
18 Bestuurskunde en publiek management
19 Handelswetenschappen
20 Wiskunde
21 Fysica en sterrenkunde
22 Informatica
23 Chemie
24 Biologie
25 Biochemie en biotechnologie
26 Geologie
27 Geografie en geomatica
28 Burgerlijk ingenieur
29 Industrieel ingenieur: bouwkunde – landmeten –
chemie – elektromechanica – elektrotechniek –
elektronica-ICT – informatica
30 Industrieel ingenieur: machine- en
productieautomatisering / Campus Kortrijk
31 Industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen /
Campus Kortrijk
32 Burgerlijk ingenieur-architect
33 Bio-ingenieur

STRAKS STUDENT
AAN DE UGENT
Volg samen met je ouders de algemene infosessie
over studeren in het hoger onderwijs, met uitleg
over studeren aan de UGent, de studieaanpak,
de flexibilisering, het leerkrediet, de studiekosten
en huisvesting.

TRY-OUTS
Tijdens de Try-outs krijg je een voorproefje van het
echte werk! Hoe moet je studeren aan de univer
siteit? Welke studievaardigheden zijn belangrijk?
Je krijgt een opgenomen les te zien, je verwerkt het
bijhorende lesmateriaal en je lost een oefening op.
Zo ervaar je zelf hoe je aan de universiteit met leer
stof aan de slag gaat en hoe je de leerstof zo efficiënt
mogelijk kunt verwerken. De talrijke tips kun je al
uittesten tijdens je laatste jaar secundair onderwijs.

BLIJF OP DE HOOGTE
Alle data en actuele info op:
ugent.be/studiekeuze
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INFODAGEN
Stip alvast de datum van de infodag in je agenda aan:
je krijgt uitgebreide informatie over het studie
programma en de verwachtingen van de opleiding.
Datum zaterdag 12 maart 2022

BACHELORBEURS
Heb je nog vragen over onze bacheloropleidingen?
Blijf je twijfelen? Tijdens de Bachelorbeurs kun je
al je vragen stellen aan medewerkers van alle
opleidingen en van de afdeling Studieadvies.

34 Industrieel ingenieur: Biowetenschappen:
land- en tuinbouwkunde – voedingsindustrie
Industriële wetenschappen: biochemie
35 Industrieel ingenieur: Bio-industriële
wetenschappen / Campus Kortrijk
36 Geneeskunde
37 Tandheelkunde
38 Logopedische en audiologische wetenschappen
39 Biomedische wetenschappen
40 Lichamelijke opvoeding en bewegings
wetenschappen
41 Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
42 Farmacie
43 Diergeneeskunde
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VOLG DE OPLEIDING RECHTEN OP:
ugent.be/re

INFODAG
zaterdag 12 maart 2022
ugent.be/infodagen

INSCHRIJVEN AAN DE UGENT
Vanaf 1 maart kun je je online aanmelden
en een inschrijvingsaanvraag doen voor
alle opleidingen van de UGent.
Die inschrijvingsaanvraag moet vervolgens
worden omgezet in een definitieve
inschrijving (tijdens de zomermaanden).
Alle info op: ugent.be/inschrijven

Afdeling Studieadvies
Directie Onderwijsaangelegenheden
Campus Ufo, Ufo
SintPietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
1ste verdieping
T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be
ugent.be/studieadvies

