Besluit tarieven instellingscollegegeld Universiteit Leiden
voor de academische jaren 2009/2010, 2010/2011 en 2011/12
Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009
I. Collegegeld 2009/2010 voor EER- studenten1
Academisch jaar

2009/2010

Toelichting

Bachelor & Master < 30 jaar

€ 1.620

= wettelijk collegegeld

Bachelor & Master ≥ 30 jaar

€ 2.220

= instellingscollegegeld

Masteropleiding tot leraar

€ 1.620

Extraneus < 30 jaar

€ 1.620

Extraneus ≥ 30 jaar

€ 2.220

Toehoorder

€ 890

II. Collegegeld 2010/2011 en 2011/2012 voor niet-EER- studenten zonder recht op
studiefinanciering
2009/2010 2

Academisch jaar

2010/2011

2011/2012

Bachelor ingestroomd vóór 2009/10

€ 2.220

Bachelor alfa/gamma

€ 4.960

€ 5.120

€ 5.280

Bachelor bèta/medisch

€ 9.000

€ 9.300

€ 9.600

Bachelor UAF-studenten

€ 1.620

∗∗ instellingcollegegeld ∗∗

∗∗ wettelijk collegegeld ∗∗

Master alfa/gamma

€ 13.750

€ 14.200

€ 14.650

Master bèta/medisch

€ 17.000

€ 17.550

€ 18.100

Master biomedisch

€ 18.500
€ 1.620

€ 19.100

€ 19.700

∗∗ wettelijk collegegeld ∗∗

€ 1.620

∗∗ wettelijk collegegeld ∗∗

Masteropleiding tot leraar
Master UAF-studenten
International Relations & Diplomacy

€ 14.750

€ 15.250

€ 15.750

LLM European Business Law

€ 13.750

€ 14.200

€ 14.650

LLM International Tax Law

€ 17.000

€ 17.000

€ 18.000

LLM Public International Law

€ 13.750

€ 14.200

€ 14.650

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000
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LLM Air and Space Law

Toelichting

1

Inclusief studenten met de Zwitserse en Surinaamse nationaliteit.
De tarieven 2009/10 voor niet-EER-studenten zijn eerder vastgesteld bij CvB-besluit d.d. 22 april 2008.
3
Dit tarief is ook van toepassing op de blended learning versie van de opleiding.
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Study Abroad 30 ECTS

€ 8.700

€ 9.000

€ 9.300

incl. huisvesting

Study Abroad 60 ECTS

€ 17.000

€ 17.550

€ 18.100

incl. huisvesting

De uitvoering van dit besluit geschiedt met inachtneming van het “Inschrijvingsbesluit WO”,
alsmede de jaarlijks door het College van Bestuur vast te stellen “Regeling inschrijving, collegegeld
en examengeld”.
Bij de uitvoering van dit besluit zijn overigens de volgende (overgangs)bepalingen van kracht:
• Studenten met een nationaliteit van een land van buiten de EER of Zwitserland die zich
inschreven voor een bacheloropleiding in 2003/2004, 2004/2005 of 2005/2006, betalen voor
hun doorstroommaster het collegegeld als hadden zij de Nederlandse nationaliteit gedurende
een periode van de nominale cursusduur van de masteropleiding plus één jaar. Deze regeling
eindigt met ingang van 2010/2011.
• Voor studenten uit landen van buiten de EER die in Leiden inschrijven in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst zijn de in die overeenkomst opgenomen tarieven van toepassing.
In alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het College van Bestuur over de hoogte van
het in rekening te brengen collegegeldtarief.
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