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Reactie op startnotitie over master Law and Finance
Geachte decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam,
De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (‘de raad’) doet u hierbij op uw
verzoek een advies toekomen omtrent de voorgelegde startnotitie van de nieuw te starten
master Law & Finance. Beoogd wordt om per vanaf het studiejaar 2018‐2019 te starten
met deze master.
De raad is van mening, mede gelet op het onderhoud dat heeft plaatsgevonden met prof.
mr. de Weijs, die actief bij het beginnen van deze master betrokken is, dat onder studenten
en potentiële medewerkers genoeg animo bestaat voor een master zoals deze nu wordt
voorgesteld. De raad adviseert dan ook positief over verder te nemen stappen die kunnen
leiden tot het daadwerkelijk aanbieden van deze master vanaf voornoemd studiejaar.
Gelet op de aangegeven inhoud van de voorgestelde vakken acht de raad het opportuun om
ook onderzoek te doen naar de mogelijkheid om vakken uit de master als keuzevakken aan
te bieden in de andere privaatrechtelijke masters aan de UvA. Hierbij kan met name
worden gedacht aan de track Commerciële rechtspraktijk. De raad is van mening dat die
koppeling ervoor kan zorgen dat ook die track aan aantrekkingskracht wint.
Ten slotte merkt de raad op dat, nu op dit moment slechts de startnotitie voorligt, er niet
met alle zekerheid kan worden gezegd dat de studentenraad van 2017‐2018 zonder meer
zal instemmen met het uiteindelijk aanbieden van de master. De raad meent evenwel dat
er, gelet op de doordachtheid van het voorstel zoals het er nu ligt, vermoedelijk op dat
terrein geen problemen zullen ontstaan.
De raad hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Namens de raad,

Anthony Leigh
Algemeen Raadslid

Maurits van de Sande
Voorzitter

