Literatuurlijst 2021-2022
Semester 1, onderwijsblok 1 en 2

Eerstejaars Rechtsgeleerdheid & Fiscaal recht
Meer informatie over het aanschaffen van studiemateriaal vind je hier:
https://student.uva.nl/rechten/content/az/studiemateriaal/studiemateriaal.html?origin=Xwmb41Z1Sk
CttHakoNId7w
Zorg dat je het studiemateriaal tijdig in huis hebt, zodat je de eerste werkgroepbijeenkomsten kunt
voorbereiden.
Studie- en schrijfvaardigheden
Algemene voorbereiding op de rechtenstudie - aanbevolen
Studievaardigheden
We raden je aan om je voor te bereiden op je rechtenstudie door het lezen van een boek over
studievaardigheden. Er zijn veel goede boeken over dit onderwerp.
• Het Instituut voor interdisciplinaire opleidingen van de UvA gaf het volgende werk uit (voor
een groot deel ook goed bruikbaar voor de rechtenstudie):
Buis, J.W., Post, G en Visser, V.R. Academische vaardigheden voor interdisciplinaire
studies. Amsterdam: Amsterdam University Press. Deel een over ‘studeren’ is hier te
downloaden: http://iis.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/instituut-voor-interdisciplinairestudies/onderwijslab/iis-academische-vaardigheden-inkijkexemplaar.pdf?2905020190118
• Aanbevolen zijn verder de tipsheets over succesvol studeren die op de website van de UvA
staan: http://student.uva.nl/content/az/succesvol-studeren/succesvol-studeren.html
Schrijfvaardigheden
Het is belangrijk dat een aankomend jurist goed kan schrijven. We adviseren je vanaf het begin van
je studie daar veel aandacht aan te geven. De inhoud van de volgende boeken wordt bekend
verondersteld:
• Tiggelaar, E. (laatste druk). Taalgids voor juristen. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
• Valbracht, J.G., en Gerlofs, J.M. (laatste druk). Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk. Den
Haag: Boom Juridische uitgevers.
Wettenbundels
We raden je aan om één van onderstaande wettenbundels aan te schaffen:
• Kluwer Collegebundel 2021-2022
• SdU Wettenbundel 2021-2022
Readers
Docenten kunnen readers gebruiken om aanvullende literatuur aan te bieden. Je vindt deze readers in
de betreffende cursus in Canvas. Als student kun je readers gratis downloaden of tegen betaling een
gedrukte versie bestellen.

Aanschaf boeken en wettenbundel
Studieboeken kan je het gehele jaar door aanschaffen bij de volgende boekhandels, die veel titels op
voorraad hebben:
• https://www.athenaeum.nl/
• https://www.studystore.nl/
• https://www.scheltema.nl/
Tevens kan je aan het begin van het semester via de studievereniging JFAS boeken kopen met
korting, zie voor meer informatie https://www.jfas.com
Onderwijsblok 1
De boeken en readers die je nodig hebt staan vermeld bij de beschrijving van het betreffende vak in
de Studiegids (http://studiegids.uva.nl ). Kijk vlak voor de start van het onderwijs ook altijd op de
digitale leeromgeving (Canvas) voor de studieleidraad en eventuele actuele aanvullingen op het
studiemateriaal.
Voor de vakken in Onderwijsblok 1 verwijzen we je hierbij alvast naar de juiste pagina in de
Studiegids:
Inleiding Strafrecht
https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2021-2022/zoek-vak/vak/88467
Inleiding tot het Recht
https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2021-2022/zoek-vak/vak/88465
Onderwijsblok 2
De boeken en readers die je nodig hebt staan vermeld bij de beschrijving van het betreffende vak in
de Studiegids (http://studiegids.uva.nl ). Kijk vlak voor de start van het onderwijs ook altijd op de
digitale leeromgeving (Canvas) voor de studieleidraad en eventuele actuele aanvullingen op het
studiemateriaal.
Voor de vakken in Onderwijsblok 2 verwijzen we je hierbij alvast naar de juiste pagina in de
Studiegids:
Constitutioneel recht
https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2021-2022/zoek-vak/vak/88471
Inleiding Privaatrecht
https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2021-2022/zoek-vak/vak/88473
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