Structuurrapport leerstoel Metajuridica (1,0 fte)

1.

Inleiding

Binnen de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht is een vacature voor een 1,0 fte hoogleraar
Metajuridica. In dit structuurrapport wordt de gewenste invulling van de leerstoel aangegeven.
Het rapport is opgesteld door een Structuur- en Benoemingsadviescommissie, bestaande uit:
•
Prof. mr. J.M. Smits, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Europees
Privaatrecht, voorzitter
•
Prof dr. B. Van Hofstraeten, voorzitter van de Capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het
Recht en bijzonder hoogleraar Limburgse Rechtsgeschiedenis
•
Prof.dr. B. Böhler, hoogleraar Advocatuur en Ethiek
•
Mr.dr. J. Oosterhuis, UD Capgroep Grondslagen en Methoden van het Recht
•
Prof.dr. M. Pertegás Sender, hoogleraar Internationaal en Transnationaal Privaatrecht
•
Prof.mr. H.S. Taekema, hoogleraar Inleiding tot de Rechtswetenschap en Rechtstheorie, Erasmus
Universiteit Rotterdam, extern lid
•
M. Lentjes, student-lid
•
S. van Opzeeland, HR adviseur

2.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht biedt hoogwaardig en uitdagend
juridisch onderwijs aan bachelor- en masterstudenten, promovendi en professionals. De Faculteit is
een pionier in kleinschalig en innovatief onderwijs en leidt juristen op voor zowel de nationale als de
internationale arbeidsmarkt. De Faculteit staat in de top drie van Europese rechtenopleidingen en is
met ca. 50% buitenlandse studenten de meest internationale rechtenfaculteit in Europa.
Zij heeft ruim 3.000 studenten en 300 medewerkers.
Het onderzoek binnen de Faculteit wordt uitgevoerd binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten en de Maastricht Graduate School of Law. De focus van het onderzoek ligt op de Europese en
internationale aspecten van het recht, mensenrechten en recht en technologie. Het onderzoek van de
Faculteit scoort consistent hoog in nationale en internationale beoordelingen. De Faculteit hecht grote
waarde aan zowel fundamenteel als meer praktisch gericht onderzoek en staat bekend om haar
stimulerende onderzoeksklimaat.

3.

De capaciteitsgroep

3.1
Samenstelling
De te benoemen hoogleraar zal deel uitmaken van de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van
het Recht. Deze capaciteitsgroep verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de rechtstheorie, de rechtsgeschiedenis en andere metajuridische aspecten van het recht. Tot de capaciteitsgroep behoort momenteel een gewoon hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis. Voorts is er een
bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria (tevens als UHD aan de
capaciteitsgroep verbonden), een bijzonder hoogleraar Preventive Law en een bijzonder hoogleraar
Advocatuur en Ethiek. Verder zijn er drie UHD’s, negen UD’s, dertien docenten, en vier (junior)
onderzoekers. Onder de leden van de wetenschappelijke staf zijn er enkelen die hun functie in
deeltijd vervullen.
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3.2
Onderwijs
De capaciteitsgroep verzorgt Nederlands- en Engelstalig onderwijs in bachelorvakken op het terrein
van metajuridica, rechtsgeschiedenis, rechtseconomie, logica en rechtsfilosofie. In de masterfase
verzorgt de capaciteitsgroep enkele keuzevakken, waaronder Methodology of Law & Research
Methods, Ius Commune en Privaatrecht, en Civil Litigation. De te benoemen hoogleraar zal in het
bijzonder (mede-)verantwoordelijkheid dragen voor het inleidende onderwijs in de propedeuse,
alsmede voor een aantal in onderling overleg te bepalen (keuze)blokken zoals Philosophy of Law,
Metajuridica en States, Markets and European Integration. Hij/zij onderschrijft de uitgangspunten van
het Probleemgestuurd Onderwijs.
3.3
Onderzoek
Het onderzoek van de beoogd hoogleraar dient aansluiting te vinden bij het onderzoeksprofiel van de
Faculteit. Het facultair onderzoek vindt plaats in een van de tien instituten, alsmede in de onderzoekschool Ius Commune. De Faculteit hecht grote waarde aan een stimulerend onderzoeksklimaat,
wetenschappelijk debat en samenwerking. Bovendien wordt groot belang gehecht aan het aantrekken
en begeleiden van promovendi en aan het verwerven van externe fondsen.
3.4
Bestuurs- en beheerstaken
De hoogleraar is een inspirerende en verbindende leider of heeft de potentie om dat te worden.
Tot de werkzaamheden van de aan te stellen hoogleraar behoren ook bestuurs- en beheerstaken,
onder meer bestaande uit de participatie in facultaire commissies. Daarnaast wordt van de
hoogleraar verwacht dat hij/zij een visie heeft op het erkennen en waarderen van wetenschappers.

4.

De leerstoel Metajuridica

4.1 Algemeen
De Faculteit hecht veel waarde aan het plaatsen van het positieve recht in een bredere
multidisciplinaire context. Die multidisciplinariteit kan tot uiting komen in een rechtsfilosofische,
rechtstheoretische, rechtseconomische, empirische of andere metajuridische benadering van het
recht. Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij vanuit het eigen specialisme kan
bijdragen aan de versterking van het multidisciplinaire profiel van het onderwijs en onderzoek.
Daarbij is van belang dat hij/zij een erkend specialist is op het gebied van de rechtstheorie,
rechtseconomie of andere metajuridische discipline en bewezen in staat is die discipline te
verbinden met het positieve recht. Verder is de kandidaat bekend met de binnen de door hem/haar
gekozen niet-juridische discipline(s) gehanteerde onderzoeksmethoden en technieken. Hij/zij dient
in staat te zijn deze op zinvolle wijze aan te wenden binnen een rechtswetenschappelijke context.
Bovendien wordt van de aan te trekken hoogleraar verwacht dat hij/zij in staat is relevante
onderwerpen binnen het juridisch onderzoeksveld die zich lenen voor een metajuridische
benadering, te definiëren. Daarenboven dient de aan te trekken hoogleraar in staat te zijn om
zijn/haar onderzoeksresultaten op een voor zijn collega-juristen bevattelijke wijze te presenteren
en ervoor zorg te dragen dat deze resultaten op zinvolle wijze kunnen worden ingepast in het
onderzoeksprogramma van de Faculteit.
De te benoemen hoogleraar zal een leidende rol moeten spelen in het hierboven geschetste profiel
van de capaciteitsgroep en de Faculteit en zal in het bijzonder moeten bijdragen aan de verzorging
en de verdere uitbouw van onderwijs en onderzoek. Tevens zal de kandidaat het voortouw moeten
nemen bij het inleidende onderwijs in de propedeuse, inclusief het vaardighedenonderwijs.
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4.2
Plaats van de leerstoel
De leerstoel is ingebed binnen de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht.

5.

Het profiel

De te benoemen kandidaat dient:
• gepromoveerd te zijn en ruime onderwijs- en onderzoekservaring te hebben op het terrein van
een metajuridisch specialisme, met daarnaast een brede kijk op metajuridische vakken in het
algemeen en het bewezen vermogen die in verbinding te brengen met het positieve recht;
• goede kennis te hebben van het positieve recht;
• een originele onderzoeksagenda te hebben, ondersteund door publicaties;
• in staat te zijn op enthousiasmerende wijze leiding te geven aan onderwijs en onderzoek;
• een visie te hebben op het erkennen en waarderen van wetenschappers;
• ervaring te hebben met de begeleiding van promovendi;
• het vermogen te hebben om in teamverband te werken en bestuurlijke, leidinggevende en
organisatorische taken goed te vervullen;
• gebleken capaciteit te hebben tot het aantrekken van externe gelden;
• ruime ervaring te hebben met doceren en publiceren in het Nederlands en Engels;
• te beschikken over een breed netwerk.
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