FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE

MASTER OF LAWS IN HET
INTERNATIONAAL EN EUROPEES RECHT
Geaccrediteerd bij besluit nr. 191 van 8 maart 2008 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN
Beslechting van internationale geschillen
Grondige studie van het recht van
de internationale organisaties
Constitutioneel recht van de Europese Unie
Diplomatieke, consulaire en internationale
ambten
Europees mededingingsrecht
Internationaal zeerecht
Juridische aspecten van de Europese
eenmaking, capita selecta
Masterproef

DOEL
1ste semester

3 SP

1ste semester
1ste semester

6 SP
3 SP

2ste semester
2de semester
1ste semester

3 SP
6 SP
3 SP

1ste + 2de sem.

6 SP
18 SP

KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
Een minimum van 12 studiepunten dient gekozen te worden uit een pakket van
keuzeopleidingsonderdelen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Houder zijn van een Licentiaats- of Masterdiploma in de Rechten of toelating op
basis van een geschiktheidsonderzoek voor houders van een ander Masterdiploma
of van een diploma dat wat de studieduur betreft gelijkgesteld kan worden met
een Masterdiploma. Afhankelijk van de reeds verworven voorkennis kan een
voorbereidingsprogramma worden opgelegd bestaande uit de opleidingsonderdelen
Europees recht I en/of Internationaal recht I.

Deze opleiding beoogt de vorming van juristen die gespecialiseerd zijn in het internationaal
en het Europees recht, en bereidt de student voor op een (inter)nationale of Europese
carrière (diplomatieke dienst, (inter)nationale en Europese ambten, advocatuur, enz.).

VARIA
De opleiding leidt tot de academische graad van “Master of Laws in het internationaal en
Europees recht”, en kan worden behaald als voltijds of deeltijds student.
De opleiding wordt alleen aangeboden in dagonderwijs en niet in specifiek avondonderwijs.
De mogelijkheid bestaat bepaalde opleidingsonderdelen aan de Université Libre de
Bruxelles te volgen of, via groepsmobiliteit, aan een van de volgende universiteiten:
Universidad Bernardo O'Higgins (Santiago, Chili) of Sorbonne Université Abu Dhabi (Abu
Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten).
Deelname aan internationale pleitwedstrijden is ook mogelijk. Bezoeken aan verschillende
internationale en Europese organisaties en instellingen worden voorzien, zoals aan het
Internationaal Gerechtshof, de NAVO en instellingen van de Europese Unie. Ieder
academiejaar kunnen twee studenten in aanmerking komen voor een stageprijs (geldsom)
ter ondersteuning van een stage in het binnen- of buitenland.
INFO
Voor verdere inlichtingen kun je terecht bij Prof. Dr. Erik Franckx, voorzitter van de
opleidingsraad Master of Laws in het internationaal en Europees recht (tel. 02/629 26 06,
e-mail Erik.Franckx@vub.be), of bij de studietrajectbegeleidster van de Faculteit Recht en
Criminologie (tel. 02 629 23 80, e-mail studietraject.rc@vub.be).
Gedetailleerde informatie is ook online te vinden op
www.vub.ac.be/opleiding/internationaal-en-europees-recht.
Inschrijven kan via www.vub.ac.be/inschrijvingen.

