Relevante data Master of Laws in het notariaat1
- Maandag 21 september 2020 (19-21 u)
Digitale onthaalavond Notariaat
- Dinsdag 22 september 2020
Academische opening VUB
- Donderdag 8 oktober 2020
Deadline voor inschrijving in de Master of Laws in het Notariaat in het
eerste semester.
- Donderdag 15 oktober 2020
Deadline bezorgen aanvraagformulier vakken aan de ULB.
- Donderdag 15 oktober 2020
Voor studenten die een masterproef met stage volgen: de ingevulde en
ondertekende stage-overeenkomst (ontwerp te vinden op de website)
dient
uiterlijk
15
oktober
2020
per
e-mail
aan
opleiding.notariaat@vub.be te worden bezorgd. In zelfde mail naam,
adres en emailadres van de stagemeester vermelden.
- Donderdag 15 oktober 2020
Deadline registratie eerste semester opleidingsonderdelen
jaaropleidingsonderdelen in de SelfService Studenten.

1

en

Voor de lesuren (ook op zaterdag) wordt verwezen naar de uurroosters terug te vinden op de website van de
faculteit: https://my.vub.ac.be/RC onder de link ‘lesrooster’.

- Donderdag 15 oktober 2020
Voor de studenten die hun masterproef indienen in december 2020 en
wensen af te studeren in januari 2021: keuze van onderwerpen ten
laatste 15 oktober 2020 meedelen (wijze waarop dit moet gebeuren,
wordt nog meegedeeld).
- Zondag 1 november 2020
Deadline aanvraag tot afstuderen in januari 2021.
- Zondag 15 november 2020
Voor de studenten die hun masterproef indienen in academiejaar 20202021 en afstuderen in juli of september 2021: keuze van onderwerpen
ten laatste 15 november 2020 meedelen (wijze waarop dit moet
gebeuren, wordt nog meegedeeld).
- Maandag 1 februari 2021
Masterproefverdediging Opleiding Notariaat (zittijd januari) – onder
voorbehoud
- Donderdag 4 februari 2021
Deliberatie Opleiding Notariaat (zittijd januari) – onder voorbehoud
- Maandag 15 februari 2021
Deadline voor inschrijving in de Master of Laws in het Notariaat in het
tweede semester.
- Zondag 28 februari 2021
Deadline registratie tweede semester opleidingsonderdelen in de
SelfService Studenten.

- Periode april – mei 2021 (exacte data te bepalen)
4 werkcolleges Excel Vereffening-Verdeling. Het eerste inleidend
werkcollege is facultatief maar ten sterkste aanbevolen; de drie andere
werkcolleges zijn verplicht.
- Maandag 28 juni 2021
Masterproefverdediging Opleiding Notariaat (zittijd juni) – onder
voorbehoud
- Donderdag 1 juli 2021
Deliberatie Opleiding Notariaat (zittijd juni) – onder voorbehoud
- Maandag 6 september 2021
Masterproefverdediging Opleiding Notariaat (zittijd augustus-september)
– onder voorbehoud
- Donderdag 9 september 2021
Deliberatie Opleiding Notariaat (zittijd augustus-september) – onder
voorbehoud

