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Interactie tussen rechtssystemen - 

Rechtsvinding  én

23011020

Interactie tussen rechtssystemen - 

Rechtshandhaving

23011022 Afhankelijk van de afstudeerrichting zijn de vervangende vakken:

Voor de afstudeerrichtingen Civiel recht en Financieel recht:

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht 23010002 sem 1

Voor de afstudeerrichting Arbeidsrecht

ILS - Arbeidsrecht in de Onderneming 23010014 sem 1 zie hieronder

Voor de afstudeerrichting Ondernemingsrecht

ILS - Ondernemings- en Insolventierecht 23010012 sem 1 zie hieronder

Voor de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht en Straf- en strafprocesrecht: 23010006 sem 1

ILS - Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief

Voor de afstudeerrichting Encyclopedie en Filosofie van het Recht 23010008 sem 1

ILS - Grondwet in perspectief

Voor de afstudeerrichtingen European Law en Public International Law 23010010 sem 1

ILS - Global Law: legal reasoning in International, EU and national law

Internationaal en Europees Strafrecht 23011308 Europees Strafrecht 23011318 sem 1 Betreft een naamswijziging per 1-9-2017

Ondernemingsrecht en 

Concernverhoudingen

23011102 Verdieping Ondernemingsrecht 23011120 sem 1 Geldt voor de afstudeerrichtingen Financieel en 

Ondernemingsrecht. 

Fusies en Overnames 23011186 Fusies en Overnames 23011118 sem 1 Van keuzevak naar verplicht vak. Studenten die vóór 1 

september 2018 zijn gestart, kunnen Fusies en 

Overnames blijven gebruiken als gebonden keuzevak. 

Mits: ze ICC behalen en naast F&O nog minimaal één 

ander gebonden keuzevak. (Zie ook hieronder.)

Internationaal Commercieel Contracteren 23011116 Internationaal Commercieel Contracteren 23011116 sem 1 Van verplicht vak naar gebonden keuzevak in het 

collegejaar 2018-2019. Wordt daarna niet meer 

aangeboden! Studenten die vóór 1 september 2018 zijn 

gestart en die in het collegejaar 2018-2019 ICC niet 

behalen, dienen Fusies en Overnames te behalen als 

verplicht vak en twee van de gebonden keuzevakken.

ILS - Arbeid en onderneming 23010004 ILS - Ondernemings- en Insolventierecht 23010012 sem 1 Studenten Ondernemingsrecht volgen het 

ondernemingsrechtelijke ILS
ILS - Arbeidsrecht in de Onderneming 23010014 sem 1 Studenten Arbeidsrecht volgen het arbeidsrechtelijke 

ILS
Bestuursprocesrecht (Ma) 23011226 Verdieping Bestuursprocesrecht 23011230 sem 1 Naamswijziging

Privatissimum en practicum: Bestuursrecht 

in de Europese rechtsorde

23011228 Privatissimum en practicum: Europeanisering van het bestuursrecht 23011232 sem 2 Naamswijziging

Contemporary Issues - Privatissimum 23012228 Contemporary Issues - Privatissimum 23012234 sem 2 Het privatissimum was 5 EC, wordt 10 EC. Studenten 

die het 'priv' niet gehaald hebben en het 'prac' (van 5 

EC, Practicing International Law, 23012226) ook niet, 

volgen in plaats daarvan het priv van 10 EC. Studenten 

die het prac van 5 EC al behaald hebben maar het priv 

van 5 EC nog niet, dienen het oude priv van 5 EC te 

behalen. Daartoe volgen zij het nieuwe priv, maar in 

lichtere vorm (minder opdrachten). Hun cijfer wordt 

ingevoerd op het oude vak van 5 EC (23012228).

Practicing International Law - Practicum 23012226 sem 2 Dit vak vervalt. Studenten die dit vak nog niet behaald 

hebben en het priv ook niet, dienen het nieuwe priv van 

10 EC te volgen. Studenten die het priv van 5 EC wel 

behaald hebben en dit vak nog niet, dienen dit vak 

alsnog te behalen. Daartoe biedt de afdeling Public 

International Law het vak in het collegejaar 2019-2020 

opnieuw aan middels een speciale overgangsregeling. 

Studenten die hiervan gebruik willen maken dienen 

daarom contact op te nemen met de afdeling. Dit is 

tevens het laatste jaar dat dit vak wordt aangeboden.

Collectief Arbeidsrecht 23012404 Collectief Arbeidsrecht 23012404 Van semester 2 naar semester 1.

Internationaal en Europees arbeidsrecht 23012410 Internationaal en Europees arbeidsrecht 23012410 Van semester 1 naar semester 2. Studenten die op of na 

1 september 2019 starten, volgen het vak in het tweede 

semester. Studenten die vóór 1 september 2019 zijn 

gestart, krijgen in het collegejaar 2019-2020 de 

mogelijkheid om het vak - mogelijk in aangepaste vorm - 

in het eerste semester te volgen. Aanmelden bij het 

secretariaat van de afdeling Arbeidsrecht. Neem 

desgewenst contact op met de studieadviseur.


