Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Legal clinic ondernemings- en ICT-recht (B001684)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Bruloot, Diederik
Lievens, Eva

groepswerk
begeleide zelfstudie
werkcollege
RE21
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Laws in de rechten
Uitwisselingsprogramma rechten

12.5 u
10.0 u
7.5 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
4
4

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
vennootschap; oprichting; samenwerkingscontract; algemene voorwaarden;
gegevensbescherming; cookiebeleid; AVG; privacyverklaring; intellectuele eigendom

Situering
Deze legal clinic laat studenten toe de reeds opgebouwde theoretische juridische
kennis toe te passen op concrete casussen. Eigen aan het "clinic"-concept is dat deze
casussen niet hypothetisch zijn, maar worden aangebracht door concrete
opdrachtgevers. Op die manier kunnen studenten hun juridische kennis niet alleen
verdiepen en verbreden en deze leren toepassen in de praktijk, maar kunnen zij ook de
verschillende vaardigheden trainen die voor de rechtspraktijk van bijzonder belang zijn.
De materie waarin wordt geadviseerd is het ruime ondernemings- en ICT-recht, met
inbegrip van o.m. het vennootschapsrecht, het (ondernemings)contractenrecht, het
intellectueel eigendomsrecht, het gegevensbeschermingsrecht, het insolventierecht,
het financieel recht en het economisch recht.
Evenzeer trouw aan het clinic-concept, wil dit opleidingsonderdeel een sociaal nuttige
rol vervullen door in de eerste plaats adviezen te verlenen aan personen en entiteiten
voor wie de toegang tot hoogwaardig juridisch advies moeilijk ligt. De "opdrachtgevers"
in het kader van de clinic zijn dan ook in de eerste plaats student-ondernemers/startups, en andere aan de UGent gerelateerde personen en non-profitorganisaties. Dit
opleidingsonderdeel knoopt aldus ten volle aan bij het concept "Community-ServiceLearning".
Verder wil dit opleidingsonderdeel ook de belangstelling voor en de vertrouwdheid met
het ondernemerschap bij studenten bevorderen.

Inhoud
Binnen dit opleidingsonderdeel gaan studenten in groepjes van 3 of 4 onder
begeleiding van een ervaren coach (docent of (praktijk)assistent) aan de slag met
concrete dossiers. Deze dossiers zijn zeer uiteenlopend van aard, maar zijn steeds te
situeren binnen het ruime domein van het ondernemings- en ICT-recht en betreffen in
principe steeds advies- en/of redactievragen. Voorbeelden zijn o.m.
- opstellen algemene voorwaarden
- opstellen samenwerkingsovereenkomst
- opstellen cookie- en/of privacybeleid
- keuze rechtsvorm
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- advies inzake economische vergunningen (FAVV, FSMA, ...)
- advies inzake intellectuele eigendom.

Begincompetenties
Degelijke kennis van de vakinhoud van de opleidingsonderdelen die verband houden
met het ondernemings- en ICT-recht en eerder in de opleiding aan bod kwamen; in het
bijzonder: verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten, handels- en economisch
recht, intellectuele eigendom en rechtspersonenrecht.

Eindcompetenties
1
1
2
3
1
4
1
5
1
6
1

Een intakegesprek met een opdrachtgever voeren in het kader van een juridische
adviesvraag.
Een juridische adviesvraag analyseren en de daarvoor relevante bronnen opsporen.
In teamverband een juridisch advies of modeldocument opstellen in de sfeer van het
ondernemings- en ICT-recht.
In teamverband een complexe juridische problematiek op een heldere wijze
presenteren.
Diepgaande kennis van en inzicht in bepaalde deelgebieden van het ondernemingsen ICT-recht verwerven.
Blijk geven van een dienstverlenende, maar tevens ook kritische en
verantwoordelijke houding t.a.v. een rechtszoekende.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, groepswerk, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- Inleidende collectieve sessie met algemene richtlijnen, voorstelling dossiers en
training rond houden van een intakegesprek met een cliënt
- In groepjes van 3 of 4 studenten onder begeleiding van 1 of 2 coaches
(lesgever/assistent): vooronderzoek dossiers, intakegesprek cliënt, feedback, verdere
analyse dossier, ontwerp schiftelijk eindproduct (contract, advies, algemene
voorwaarden, modeldocument, ...), feedback, oplevering eindproduct
- 2 collectieve sessies (een interimsessie met verslaggeving over dossier 1, en een
eindsessie met verslaggeving over dossier 2) met presentatie van alle dossiers aan
medestudenten en coaches
Er wordt gewerkt binnen het format van community service learning (CSL).

Leermateriaal
Info via Ufora.

Referenties
NvT

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Intensieve begeleiding door lesgevers en betrokken (praktijk)assistenten.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met:
- aanwezigheid tijdens drie verplichte collectieve sessies
- kwaliteit en totstandkomingsproces van twee geschreven werkstukken (advies,
contract, modeldocument, ...)
- houding en leercurve bij de behandeling van de dossiers (intakegesprek met cliënt en
intern overleg)
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- kwaliteit van de twee groepspresentaties
- kwaliteit van het eindverslag waarbij wordt gereflecteerd over het eigen functioneren
binnen de clinic.

Eindscoreberekening
- 50% van de punten wordt toegekend o.b.v. de kwaliteit en het totstandkomingsproces
van de twee geschreven werkstukken
- de overige 50% is te verdienen o.b.v. de kwaliteit van twee groepspresentaties en de
houding en leercurve tijdens de verschillende contactmomenten
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