RECHT & FILOSOFIE: DE LEIDSE COMBINATIE
Inleiding
Aan de Universiteit Leiden bestaat de mogelijkheid om op masterniveau intensief en
diepgravend studie te maken van de filosofische grondslagen van het recht.
In een traject van tweeënhalf jaar volgen studenten eerst de specialisatie Encyclopedie en
Filosofie van het Recht van de master Rechtsgeleerdheid en daarna de specialisatie Philosophy of
Law, Governance, and Politics van de master Philosophy 120 EC.

Toegangseisen
Om te worden toegelaten tot de masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht
(EFR) dien je een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid behaald te hebben (zie de
masterwebsite Rechtsgeleerdheid voor de toelatingseisen).
Studenten die de specialisatie EFR volledig hebben afgerond kunnen vervolgens instromen in de
MA Philosophy 120 EC: Philosophy of Law, Governance, and Politics (LGP) via een speciale
toelatingsregeling. Nadat ontvangst van het online toelatingsverzoek beoordeelt de
toelatingscommissie van de MA Philosophy de aanvraag om na te gaan of de student voldoende
filosofische achtergrond heeft om deze specialisatie te volgen (zie Onderwijs- en
examenregeling, artikel 5.2). Het beleid van de toelatingscommissie is dat een kandidaat die het
masterdiploma EFR heeft behaald vrijstelling krijgt voor een aanzienlijk deel van het reguliere
pre-masterprogramma en wordt toelaten tot de specialisatie LGP met een deficiëntie van 15 EC.
Deze deficiëntie bestaat uit drie inleidende cursussen filosofie op bachelorniveau (Ethiek,
History of Political Philosophy, en Politieke filosofie) en kan worden weggewerkt terwijl de
student al is ingeschreven in de MA Philosophy zodat zo weinig mogelijk vertraging wordt
opgelopen.

Programmaopbouw 2020-2021
De master EFR bestaat uit de volgende onderdelen:










ILS – Grondwet in perspectief (5 EC)
Privatissimum: Rechtsmethodologie (10 EC)
Rechtstheorie en het internationaal publiekrecht (5 EC)
Rechtstheorie en het strafrecht (5 EC)
Rechtstheorie en het publiekrecht (5 EC)
Rechtstheorie en het civiel recht (5 EC)
Ethiek LAW (5 EC)
Practicum: Geschiedenis van rechtsfilosofie en ethiek (10 EC)
Scriptie master rechtsgeleerdheid (10 EC)

De Engelstalige master LPG bestaat uit de volgende vakken:
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Philosophy of Law, Governance, and Politics: the Question of Law (10 EC)
Philosophy of Law, Governance, and Politics: Foundations of Normative Political Philosophy
(10 EC)
Core Seminar Practical Philosophy: Contemporary Debates (10 EC)
Seminar Political Philosophy (10 EC)
Eén seminar naar keuze op het terrein van Law, Governance , and Politics:
Practical Judgement (10 EC)
Privacy (10 EC)
Ethics and Politics (10 EC)
Nietzsche and Law (10 EC)
(NB: dit zijn de keuzevakken in 2020-2021)
Mastercursussen rechtsgeleerdheid (niveau 500-600, 40 EC)
MA Thesis Philosophy en Thesis Seminar Philosophy (20 EC)

Vrijstelling onderdelen MA Philosophy 120 EC
Studenten die de MA EFR hebben afgerond en daarna starten met de MA Philosophy 120 EC:
Philosophy of Law, Governance, and Politics krijgen vrijstelling voor de juridische component
van de MA LGP.

De voordelen op een rijtje


Na voltooiing van de Leidse Combinatie heb je twee mastertitels (één in de
Rechtsgeleerdheid en één in de Filosofie).



Ideaal voor diegenen die na de master EFR verdere verdieping in de wijsgerige grondslagen
van recht en samenleving zoeken.



Een verkorte toegangsroute tot de MA Philosophy 120 EC: LGP waardoor je direct na
afronding van de MA EFR kunt starten met de tweede master, en een vrijstelling voor een
deel van de master MA LGP.

Informatie
Coördinator master Rechtsgeleerdheid, specialisatie EFR:
mr. dr. Bastiaan Rijpkema (b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl).
Coördinator MA Philosophy 120 EC, specialisatie LPG:
dr. Bruno Verbeek (b.verbeek@phil.Leidenuniv.nl).
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