Programma Introductieweek 2021 voltijd propedeusestudenten
Juridische Opleidingen en Criminologie
De facultaire Introductieweek wordt georganiseerd voor voltijd propedeusestudenten Juridische Opleidingen en Criminologie die zijn ingedeeld in een Tutorgroep (TG).
Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg de webpagina van LLP voor actuele informatie. LET OP: De colleges in de Introductieweek zijn online via
een livestream, behoudens de hierna genoemde TG’s die fysiek aanwezig zijn bij de colleges. Houd je aan de aangegeven online of fysieke aanwezigheid en het bijbehorende
tijdstip. Houd je bij fysieke aanwezigheid aan de geldende coronamaatregelen. Zie: Campusprotocol.
MAANDAG 6 september: Introductiecollege
In dit college word je welkom geheten op de faculteit en krijg je algemene informatie en studieadvies. Daarnaast is er een minicollege en een College Tour met
ouderejaarsstudenten aan wie je vragen kunt stellen.
9.15 – 11.00 uur
11.15 – 13.00 uur

Online aanwezig: TG 9 t/m 24 en 27 t/m 32
Online aanwezig: TG 1, 3 t/m 8, 33 en 35 t/m 44

Fysiek aanwezig: TG 25 en 26
Fysiek aanwezig: TG 2 en 34

DINSDAG 7 september: Taalcollege
Dit college bestaat uit drie onderdelen. Alex Geert Castermans, hoogleraar Burgerlijk recht, introduceert het boek De kinderwet. Dit boek – een cadeau van de faculteit
– neem je in ontvangst bij een LLP-werkgroep. Advocate en neerlandica Suzanne Rijnierse vertelt over taal in de strafrechtpraktijk en presenteert een interactieve
taalquiz. Maarten Neuteboom, docent Moot Court en Rechtsfilosofie, schenkt aandacht aan communicatie bij de faculteit.
9.15 – 11.00 uur
11.15 – 13.00 uur

Online aanwezig: TG 1 t/m 5, 7, 8 en 20 t/m 31
Online aanwezig: TG 10 t/m 16, 18, 19, 32 t/m 39 en 41 t/m 44

Fysiek aanwezig: TG 9 en 17
Fysiek aanwezig: TG 6 en 40

WOENSDAG 8 september: Op1-special strafrecht en media
Vraaggesprek met strafrechter Martien Diemer, officier van justitie Wouter Bos en advocaat Brigitte Roodveldt onder leiding van presentatrice Annemarie Brüning,
bekend van Hart van Nederland.
15.30 – 16.30 uur

Online clip *

* De uitzending wordt eventueel herhaald op donderdag 9 september van 9.30 – 10.30 uur.

Maandag 6 t/m vrijdag 10 september tussen 9.15 - 19.00 uur fysieke LLP-werkgroepen. Zie online rooster, de link wordt vanaf 24 augustus aan studenten gemaild
door het OIC.
Inloggen voor de online colleges en de online clip
Klik 10 minuten voor aanvang op de links die t.z.t. op de webpagina van LLP te vinden zijn. Na het aanklikken van de links verschijnt een inlogscherm. Log hier
in met je ULCN-account. Raadpleeg voor nadere uitleg deze webpagina.
Locaties voor fysieke aanwezigheid bij colleges
Ben je ingedeeld om fysiek aanwezig te zijn bij één van de colleges op 6 en 7 september? Deze vinden plaats in Gorlaeus Laboratorium, zaal 4/5 (Einsteinweg
55, Leiden).
NB Aanwezigheid is verplicht bij ALLE programmaonderdelen. Alle vermelde aanvangstijdstippen zijn ‘klokke’.

Zoek op groep: Rechten in Leiden 2020-2021
Zoek op groep: Criminologie 2020-2021

