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De Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een modern, internationaal georiënteerd instituut
met een vier eeuwen lange traditie. Met meer dan 3700 studenten en bijna 350
medewerkers is het een van de grote faculteiten van de RUG. Door een goed systeem
van kwaliteitsbewaking vindt voortdurend verbetering plaats van onderwijs en
onderzoek.
Wat zijn Open Colleges?
De faculteit verzorgt ten behoeve van de reguliere studenten onderwijs in
verschillende studierichtingen. Om onderwijs te mogen volgen dient u normaal
gesproken als student bij de universiteit te zijn ingeschreven.
Als u echter slechts het onderwijs in één of enkele van de aangeboden vakken wilt
volgen, dan kunt u zich per vak in te schrijven als "contractant/cursist".
Voor wie?
Belangstelling:
Iedereen wordt regelmatig met de werking van het recht geconfronteerd, als
consument, werknemer, patiënt, ondernemer, burger, etc. Als u meer wilt weten over
de invloed van het recht op de samenleving en u zelf, dan bieden de Open Colleges u
een rijke bron om uit te putten.
Als u (nog) niet van plan bent een hele rechtenstudie te volgen, is het volgen van een
enkel onderdeel uit de studie een goede gelegenheid eens kennis te maken met het
juridisch onderwijs. Veelal zult u dan kiezen voor een inleidend vak, maar het volgen
van hoorcolleges van vakken uit de bachelor/masterfase zijn in beginsel ook mogelijk.
Beroep:
Veel mensen worden bij hun beroepsuitoefening met enige regelmaat geconfronteerd
met juridische kwesties. De Open Colleges van de juridische faculteit bieden een
goede mogelijkheid uw kennis op de betreffende onderdelen op een hoog niveau te
brengen.
Specialisatie:
Als u al als jurist bent afgestudeerd, kunt u zich verder specialiseren door een of meer
vakken als "contractant" te volgen.

Herintreders:
Als u geruime tijd geleden bent afgestudeerd en opnieuw als jurist aan het werk wilt,
kunt u met behulp van Open Colleges uw vakkennis weer up-to-date brengen en
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daarmee uw kansen op de arbeidsmarkt aanmerkelijk verbeteren.
Toegang tot juridische beroepen
Afgestudeerde juristen, die volgens de Advocatenwet en/of de Wet op de Rechterlijke
Organisatie niet in het bezit zijn van voldoende basiskennis van het recht voor
toegang tot advocatuur en rechterlijke macht, kunnen als contractant de benodigde
tentamens afleggen. Zie ook voor meer informatie: civiel effect
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze studieadviseurs.
Indeling van een studiejaar
Blok 1: 7 weken onderwijs, 3 weken tentamens
Blok 2: 7 weken onderwijs, 2 weken tentamens, 1 week hertentamens blok 1
Blok 3: 7 weken onderwijs, 2 weken tentamens, 1 week hertentamens blok 2
Blok 4: 8 weken onderwijs, 2 weken tentamens, 2 weken hertentamens blok 3 en 4

Tentamendata & Rooster
Op de website staat een schema met de tentamendata (zonder zalen en tijden) van
alle vakken die schriftelijk getentamineerd worden. De colleges en de tentamens
(met zalen en tijden) zijn te raadplegen in de roostergenerator. Let op: de
weergegeven tentamentijden zijn onder voorbehoud. Dit kan tot 2 weken voor de
tentamenperiode nog wijzigen.
Het rooster voor blok 1 en 2 komt de tweede helft van juli online en het rooster voor
blok 3 en 4 eind december.
In de inhoudsopgave vindt u de vakken die u via de open colleges kunt volgen.
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Wijze van tentaminering
Een tentamen wordt schriftelijk of mondeling afgenomen. De wijze van afnemen
wordt in de vakomschrijving vermeld.
Ingangseisen deelname werkgroepen/tentamen open colleges
Deelname bachelor vakken:
·
·

Afgeronde juridische wo ba of ma
Afgeronde HBO Rechten ba

Deelname master vakken:
·
·

Afgeronde juridische wo ma
Maximaal 2 optionele/verplichte vakken uit 1 opleiding

Uitzonderingen:
·

Burgerlijk Recht 2 tijdens HBO Rechten (mits hbo prop is behaald)

Voor een aantal vakken die speciaal voor niet-juristen worden aangeboden geldt een
afwijkend beleid. Deze vakken kunnen worden gevolgd door cursisten die (minimaal)
een HBO/WO propedeuse hebben behaald.
Dit betreft de volgende vakken:
Bestuursrecht voor niet-juristen
Informaticarecht voor niet-juristen
Inleiding Politicologie
Inleiding Recht voor niet-juristen
Inleiding Strafrecht voor niet-juristen
Privaatrecht voor niet-juristen
U mag ALTIJD de hoorcolleges van een vak volgen, ongeacht uw
vooropleiding.
Bij toegangseisen in de vakomschrijving kunnen nog aanvullende eisen (zoals een
verplicht voorvak) worden gesteld.
Studiebelasting
Een studiepunt staat voor 28 studie-uren. De studiebelasting is inclusief de met de
studie verband houdende activiteiten zoals het afleggen van tentamens en het evt.
opzoeken van materiaal in bibliotheken.
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Definities onderwijsvormen & vaksoorten
Facultaire vakken
De vakken die de faculteit in een studiejaar aanbiedt, worden jaarlijks door het
Faculteitsbestuur vastgesteld. De vakken zijn opgenomen in de digitale onderwijscatalogus OCASYS.
Meer informatie kunt u vinden in de kennisbank Rechten.
Online colleges
Een aantal hoorcolleges wordt voor deeltijdstudenten ook als online college
aangeboden. Voor deeltijdstudenten worden er een beperkt aantal 2e en 3e jaars
avondwerkgroepen verzorgd. Als contractant kunt u hier ook aan deelnemen.
U dient op het aanmeldingsformulier aan te geven of u in aanmerking wilt komen
voor de eventuele avondwerkcolleges en/of online colleges. Als u geen keuze maakt,
dan wordt u ingeschreven voor een dagwerkgroep.
Kosten deelname Open Colleges
De kosten voor deelname aan een vak zijn € 50,- per ects.
Dit bedrag is inclusief deelname aan de tentamens (mits u voldoet aan de toegangseisen,
genoemd in deze brochure) en exclusief een eventueel bewijs van deelname (á € 30,--)
Aan welke vakken kan worden deelgenomen?
Als u zich als contractant aanmeldt voor het hoorcollege van een vak zult u in principe
(behoudens beperkingen in de zaalruimte) worden toegelaten.
Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk een week na aanvang van de collegeperiode
bij ons binnen zijn. Let wel dat bij een late aanmelding de kans kleiner is dat u kunt
deelnemen i.v.m. beperkte zaal- en/of werkgroepruimte of aan het tentamen.
Bij het alleen volgen van hoorcolleges worden er geen eisen gesteld aan uw
vooropleiding.
Als u geen enkele juridische voorkennis hebt, adviseren wij u alvorens in te schrijven
voor een van de juridische vakken eerst het vak Inleiding in het Recht voor nietjuristen te volgen.
Als u uw deelname aan een vak wilt afsluiten met een tentamen, dan gelden de
volgende eisen. U wordt door ons ingeschreven voor het tentamen.
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Aan contractanten, die aan een tentamenkans door ziekte of bijzondere persoonlijke
omstandigheden niet kunnen deelnemen, wordt geen afwijkende tentamenregeling
verleend.
Wat zijn uw rechten als "contractant”
Inschrijving als contractant geeft u de volgende rechten:
- Gedurende een semester/blok deelname aan de colleges in het betreffende vak.
Deelname aan de hoorcolleges staat open voor iedereen, ongeacht vooropleiding.
- Indien u voldoet aan de ingangseisen voor een tentamen, per vak deelname aan de
reguliere tentamens in hetzelfde semester/blok waarin u het onderwijs hebt
gevolgd. Deelname aan een tentamen is niet verplicht.
- Advisering door de studieadviseur.
- Toegang tot de universiteitsbibliotheek
U volgt de colleges samen met de reguliere studenten. Dit betekent dat van
contractanten, net als van de studenten, een zelfstandige studiehouding wordt
verwacht.
Cijferlijst behaalde vakken
Als u deelneemt aan een tentamen en slaagt, dan krijgt u op verzoek een
gewaarmerkte cijferlijst waarin het resultaat van het tentamen is vermeld.
Het is niet mogelijk om via de Open Colleges uw diploma te verkrijgen, om af te
studeren dient u altijd ingeschreven te zijn als student.
Bewijs van deelname
Als u dat wenst kunt u na afloop van de collegeperiode een bewijs van deelname
ontvangen. Hierin verklaart de faculteit hoe vaak u het betreffende college hebt
bijgewoond. In tegenstelling tot het tentamen is dit dus geen verklaring over het door
u geleerde, maar uitsluitend een verklaring dat u de colleges hebt bijgewoond.
Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, dient u na afloop van elk college
door de docent een presentielijst te laten aftekenen. De kosten voor een bewijs van
deelname zijn € 30.
Voor het volgen van online colleges wordt geen bewijs van deelname afgeven.
Cursusplaats
Alle cursussen die u via de Open Colleges kunt volgen vinden plaats in Groningen.
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Kennisbank Rechten
In de kennisbank Rechten vindt u alle algemene informatie over de opleidingen aan
de faculteit Rechten. Bovendien wordt uitgelegd hoe de faculteit het onderwijs en de
toetsing heeft georganiseerd. Verder treft u hier belangrijke informatie aan, o.a. de
jaarkalender, het collegerooster, de eventuele roosterwijzigingen, het
tentamenrooster etc .
Collegerooster / roosterwijzigingen
Het collegerooster en de eventuele wijzigingen kunt u vinden in de kennisbank
Rechten.
Het is voor de administratie van Juridisch Contractonderwijs niet mogelijk om
contractanten persoonlijk op de hoogte te stellen van eventuele roosterwijzigingen.
Literatuur en klappers
Contractanten dienen zelf te zorgen voor de benodigde literatuur en het bestellen van
de klappers.
Universitair studenten e-mailaccount
Op de universiteit is de elektronische mail een belangrijk communicatiemiddel.
Contractanten worden geacht meerdere keren per week hun universitaire E-mailbox
te checken.
Sommige studenten laten vanuit hun rug-mail een automatic reply sturen, dat ze
geen gebruik maken van dat mailadres. Vanuit de faculteit wordt daar geen rekening
mee gehouden.
De administratie van de open colleges zal gebruik maken van het door u ingevulde emailadres op het aanmeldingsformulier.
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Studentportal / Nestor – De digitale leeromgeving van de RUG
Bij een groot aantal vakken van de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt gebruik
gemaakt van Nestor ter ondersteuning van het onderwijs. Nestor is de digitale- of
elektronische leeromgeving van de RUG die toegankelijk is vanaf elke computer met
een internetaansluiting.
Als contractant krijgt u van de USD (University Student Desk) een studentnummer
en accountgegevens voor het gebruik van Nestor (de digitale leeromgeving), Progress
(voor allerlei aanmeldingszaken en het bekijken van studieresultaten) en Webmail
(voor het verzenden en ontvangen van e-mail).
Onze afdeling zorgt voor uw toegang tot de nestorvakken waarvoor u zich heeft
aangemeld. Meer informatie over Nestor kunt u vinden op de website.
Mocht u vragen hebben of opmerkingen m.b.t. Nestor dan kunt u een
e-mail sturen naar nestor.rechten@rug.nl
Nieuwsberichten (need & nice to know berichten) zijn een belangrijke bron van
informatie voor studenten, dus ook voor contractanten. De nieuwsberichten kunt u
vinden via de studentportal. U dient als contractant op de hoogte te zijn van deze
berichten.
Vakgroepen
De faculteit Rechtsgeleerdheid kent verschillende vakgroepen, die elk uit meerdere
secties bestaan. Voor vragen m.b.t. de voorgeschreven literatuur van een vak dient u
contact op te nemen met het secretariaat van de betreffende vakgroep.
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Aanmelding \ inschrijving
Het aanmeldingsformulier moet u openen op een desktop (kan helaas niet via een
tablet/telefoon), opslaan, digitaal invullen, printen en ondertekenen en scannen.
U kunt het aanmeldingsformulier (PDF) per e-mail toezenden: h.hofman@rug.nl
Uw aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is
ingevuld en niet handgeschreven is.
Per cursus graag 1 formulier gebruiken.










Betaling geschiedt alleen door middel van een eenmalige machtiging op het
aanmeldingsformulier.
Over het cursusgeld is geen BTW verschuldigd.
De prijzen vermeldt bij de vakomschrijvingen zijn inclusief tentamen (mits u
voldoet aan de gestelde eisen) en exclusief bewijs van deelname, literatuur en
klappers.
Let wel dat bij een late aanmelding de kans kleiner is dat u kunt deelnemen
i.v.m. beperkte zaal- en of werkgroepruimte en het tentamen.
U ontvangt van de faculteit na enige tijd per mail een bevestiging van uw
aanmelding
Verder ontvangt u van de RuG na enige tijd een e-mail met daarin o.a. uw
cursistnummer en uw accountgegevens. Zodra u deze e-mail heeft ontvangen,
moet u direct uw account activeren en uw foto uploaden om in het bezit van
een cursistkaart te komen. Heeft u eerder ingeschreven gestaan als bij de RuG?
Dan kan het zijn dat u geen e-mail ontvangt, via diy.rug.nl kunt u dan uw
account activeren en/of uw wachtwoord opnieuw instellen. Heeft u problemen
met het activeren van uw account of lukt het wijzigen van uw wachtwoord
niet? Neem dan contact op met de CIT Servicedesk.
De cursistkaart met foto dient u bij de colleges, het afleggen van tentamens en
overige aanwezigheid in de gebouwen van de Rijksuniversiteit te kunnen
overleggen
Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. De Faculteit houdt zich
het recht voor aangekondigde cursussen niet door te laten gaan en/of cursisten
te weigeren.

Deadline aanmelding studiejaar 2018-2019:
Blok 1 voor 20 augustus
Blok 2 voor 22 oktober
Blok 3 voor 14 januari
Blok 4 voor 24 maart
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Annuleringsregeling




Annulering dient per e-mail te geschieden en is zonder kosten mogelijk tot vier
weken voor aanvang van het betreffende blok
Tussen vier en twee weken voor aanvang van het betreffende blok wordt bij
annulering € 65,-- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering veertien dagen of korter voor aanvang van het betreffende blok
zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht.

De Faculteit behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren en/of wijzigingen
door te voeren in het cursusaanbod.
Overzicht vakken Open Colleges 2018-2019
Een overzicht van de te volgen vakken via de Open Colleges vindt u online.
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