Deeltijd informatie op de website
-

In de praktijk wordt 'deeltijdstudie' vaak onterecht gebruikt als synoniem voor avondstudie. Niet alle
opleidingen verzorgen namelijk avondonderwijs. De vakken kunnen ook (zeker voor de kleinere
opleidingen) overdag gegeven worden.
Programma’s:
- Voor de bachelor Rechtsgeleerdheid algemeen is er avondonderwijs mogelijk voor een groot deel
van de vakken van de propedeuse en bachelor 2 en 3.
- Na de propedeuse van de bachelor Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichtingen Entrepeneurship &
management, Rechten en Economie en International Business Law is het avondonderwijs beperkt.
Deeltijd studenten van deze afstudeerrichtingen zullen in de bachelor 2 en 3 met name voor de
gespecialiseerde vakken veel onderwijs overdag moeten volgen.
- Binnen de bachelor Notarieel recht is het avondonderwijs beperkt tot de propedeusevakken en een
enkel BA2-vak.
- De bachelor Fiscaal recht biedt avondonderwijs aan in de propedeuse en ook voor de meeste
tweede- en derdejaars fiscale vakken.
- De bachelor Criminologie heeft geen avondonderwijs, behalve voor het kleine aantal rechtenvakken
in hun programma.
- Let op: voor de bachelor Criminologie deeltijd geldt ook voor een selectieprocedure.
- Keuzevakken in de bachelor worden in de regel niet in de avonduren aangeboden.
- In de studiegids is per vak te zien in de rechterkolom of het onderwijs daadwerkelijk in de avonduren
wordt aangeboden, dat wil zeggen tussen 19:00 uur en 22:00 uur.
- Masterprogramma’s worden alleen overdag aangeboden.
- Tentamens zijn altijd overdag. Het is niet mogelijk om tentamens op een ander dag, tijd of locatie af
te leggen.
Rooster en onderwijs, propedeuse en algemeen:
- Je moet als deeltijdstudent voor het bindend studieadvies het eerste jaar in ieder geval 30 EC (voor
voltijd is dat 45 EC) behalen om door te kunnen studeren.
- In tegenstelling tot voltijdstudenten is het werkgroeponderwijs in het eerste jaar niet verplicht, tenzij
dit in de studiegids vermeld staat.
- Deeltijdstudenten zijn niet verplicht om van de propedeusevakken de eerste kans van het tentamen
te maken, zoals de voltijdstudenten. Zij mogen ook direct kiezen voor de herkansing als dit beter in
hun programma past. Kies je ervoor de eerste kans wel te benutten, dan moet je minimaal een vier
behalen om de herkansing te mogen afleggen.
- Deeltijdstudenten zijn vrijer dan voltijdstudenten in het eerste jaar. Zij worden geacht om hun studie
zelfstandig te organiseren en in te richten. Na het eerste jaar vallen de verschillen tussen voltijd- en
deeltijdstudenten weg.
- Er is geen vast omlijnd rooster of één vaste dag voor de deeltijd variant. Je moet je rooster zelf
samenstellen eventueel in samenspraak met een studieadviseur. Je kunt je eigen planning maken en
zelf bepalen wat voor jou haalbaar is naast werk of andere verplichtingen.
- Is er avondonderwijs, dan wordt dit per vak meestal wel op een vaste avond in de week gegeven. De
lestijden zijn dan tussen 17.00 en 22:00 uur en kunnen ook in gecombineerde
werkgroep/hoorcolleges worden gegeven.
- Informatie over de vakken en de onderwijsvormen is te vinden in de studiegids: in de kolom rechts
zie je of er avondonderwijs wordt gegeven.
- De meeste colleges worden opgenomen en via Brightspace aan studenten ter beschikking gesteld.
- Hoe je je kunt aanmelden voor vakken en onderwijs vind je elders op de website.
Overige zaken:
- Deeltijdstudenten die naast een baan studeren ronden hun bachelor in de regel in circa 5 studiejaren
af. Voor de master is dit een periode van gemiddeld 2 tot 3 studiejaren.
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Deeltijdstudenten mogen net zo snel studeren als voltijdstudenten en hun behaalde tentamencijfers
blijven even lang geldig.
- De geldigheidstermijn van behaalde bachelorcijfers is hetzelfde voor voltijd- en deeltijd studenten.
Volgens het Onderwijs- en examenreglement (OER) is de geldigheidstermijn in beginsel onbeperkt
(artikel 4.7). Is een bachelorvak echter langer dan zes jaren geleden behaald en de verkregen kennis
aantoonbaar verouderd, dan kan de examencommissie besluiten dat dit tentamencijfer zijn
geldigheid verliest.
Voor behaalde mastercijfers kan de examencommissie op dezelfde wijze besluiten dat een cijfer dat
langer dan drie jaren geleden is behaald zijn geldigheid verliest. Vragen over geldigheid van je
resultaten kan je stellen bij de studieadviseur.
- De groep deeltijdstudenten is heel divers. Vaker zijn het ervaren studenten, professionals, maar ook
mensen die hun studiewens om persoonlijke redenen eerder hadden uitgesteld en nu voor het eerst
in de collegebanken komen. Er zijn ook veel Leidse voltijdstudenten die 2 bacheloropleidingen willen
combineren en de tweede opleiding in deeltijd doen.
Studieadviseur:
- De universiteit gaat er vanuit dat een student – om een tentamen te behalen- gemiddeld 28 studieuren per EC (studiepunt) zal moeten investeren. Dit is inclusief de tijd voor (voorbereiding van het)
onderwijs. Praktisch vertaald is dit een tijdsbesteding van circa drie-en- halve werkweek (van 40 uur)
voor een 5 ec-vak en van zeven werkweken voor een 10 ec-vak. Uiteraard verschilt dit per persoon.
Maak zelf een studieplanning naar de beschikbare studietijd die je hebt naast andere verplichtingen.
Je kunt je planning en andere (persoonlijke) zaken altijd bespreken met de studieadviseur.
- De studieadviseur kan bepalen of je bij uitzondering recht hebt op vrijstellingen op basis van elders
behaalde studieresultaten. Als het gaat om buiten de universiteit behaalde resultaten, dan is het
noodzakelijk om een originele en gewaarmerkte cijferlijst te overleggen aan de studieadviseur.
Vrijstelling op basis van werkervaring wordt niet gegeven.
Inschrijving:
- Aanmelding voor een van de opleidingen kan via studielink.
- bekijk per opleiding de deadlines, toelatingseisen en aanmeldprocedures.
- Ben je niet direct toelaatbaar dan moet je tijdig (vóór de deadline) een aanmelding via studielink EN
een toelatingsverzoek via uSis hebben ingediend.
- Je kunt als ‘nieuwe’ bachelor deeltijdstudent alleen starten in september. Ouderejaarsstudenten die
hun opleiding in deeltijd gaan vervolgen, hebben wel mogelijkheden om per 1 februari een herstart
te maken. Een aantal masteropleidingen heeft wel een instroommoment in februari.
- Informatie over studiefinanciering, gebruik van OV-kaart e.d. voor een voltijd- of deeltijdstudent kan
je vinden op www.duo.nl
- Als je vragen hebt over (her)inschrijving, (hoogte van) collegegeld e.d. dan kan je contact opnemen
met frontoffice centrale studenten administratie. Heb je bijvoorbeeld al een volledige HBO opleiding
afgerond dan kan dat invloed hebben op de hoogte van het te betalen collegegeld.
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