Relevante data Master of Laws in het notariaat
- Maandag 25 september 2017 (19u)
Onthaalavond.
- Dinsdag 26 september 2017 (14u)
Academische opening VUB (Bozar – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel).
- Zondag 8 oktober 2017
Deadline voor inschrijving in de Master of Laws in het Notariaat.
- Zondag 15 oktober 2017
Deadline bezorgen aanvraagformulier vakken aan de ULB.
- Zondag 15 oktober 2017
Voor studenten die een masterproef met stage volgen: de ingevulde en
ondertekende stage-overeenkomst (ontwerp te vinden op de website)
dient uiterlijk 15 oktober 2017 per mail aan faculteit.rechten@vub.ac.be
te worden bezorgd. In zelfde mail naam, adres en emailadres van de
stagemeester vermelden.
- Zondag 15 oktober 2017
Deadline registratie eerste semester opleidingsonderdelen
jaaropleidingsonderdelen in de SelfService Studenten.

- Woensdag 1 november 2017

en

Deadline aanvraag tot afstuderen in januari 2018.
- Woensdag 15 november 2017
Voor alle studenten die hun masterproef indienen in academiejaar 20172018: keuze van onderwerpen ten laatste 15 november 2017 meedelen
(wijze waarop dit moet gebeuren, wordt nog meegedeeld).
- Datum wordt later meegedeeld
Bezoek aan het notarishuis – aanwezigheid verplicht voor studenten
ingeschreven voor masterproef met stage en aanbevolen voor overige
studenten.
- Zaterdag 18 november 2017 (9u30-11u30)
Vereffening-Verdeling - Computerklas Excel - aanwezigheid aanbevolen.
- Zaterdag 25 november 2017 (9u30-13u30)
Vereffening-Verdeling - Computerklas 1– aanwezigheid verplicht.
- Zaterdag 2 december 2017 (9u30-13u30)
Vereffening-Verdeling - Computerklas 2 - aanwezigheid verplicht.
- Zaterdag 9 december 2017 (9u30-13u30)
Vereffening-Verdeling – Computerklas 3 – aanwezigheid verplicht.
- Zaterdag 16 december 2017 (9u30-13u30)
Vereffening-Verdeling – Computerklas 4 – aanwezigheid verplicht.

- Maandag 5 februari 2018
Masterproefverdediging Opleiding Notariaat
- Donderdag 8 februari 2018
Deliberatie Opleiding Notariaat
- Maandag 2 juli 2018
Masterproefverdediging Opleiding Notariaat (zittijd juni)
- Donderdag 5 juli 2018
Deliberatie Opleiding Notariaat (zittijd juni)
- Maandag 10 september 2018
Masterproefverdediging Opleiding Notariaat (zittijd augustus-september)
- Donderdag 13 september 2018
Deliberatie Opleiding Notariaat (zittijd augustus-september)

