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Master of Science Programme

Management
Management,
Economics
and
Law
Economics and Law
De tijd dat een bedrijfsmatig of maatschappelijk probleem zich uitsluitend
vanuit één discipline (zoals recht of economie) of binnen één domein
(zoals de private of de publieke sector) liet oplossen, is voorbij.
De hedendaagse uitdagingen en vraagstukken waarvoor ondernemingen en
overheden zich gesteld zien, zijn zeer complex. Dat vereist samenhangend
inzicht vanuit meerdere disciplines en betrokkenheid vanuit verschillende
sectoren. Dit geldt zowel voor vraagstukken van het management van
organisaties zelf (intern) als voor het (extern) management van de relatie
tussen organisaties en hun maatschappelijke omgeving.

De mastertrack Management, Economics & Law (kortweg MEL) is een
academische beroepsopleiding waarin enerzijds de wisselwerking tussen
recht, economie en management centraal staat en anderzijds de
wisselwerking tussen privaat en publiek, resp. tussen ondernemingen en
overheden. Daartoe worden allereerst de drie MEL-disciplines in hun
onderlinge samenhang (multidisciplinair) bestudeerd. Geen afzonderlijke
deelvakken economie, recht en management, maar combinaties:
rechtseconomie; juridisch management en strategisch management. De
inzichten uit deze combinaties worden verdiept en toegepast in drie
karakteristieke situaties waarin de raakvlakken tussen publiek en privaat,
resp. tussen overheid en onderneming, centraal staan. De leidende vraag
daarbij is hoe de relatie tussen kwaliteit en efficiëntie juist op die
raakvlakken kan worden geoptimaliseerd en hoe overheden en
ondernemingen van elkaar kunnen leren.

De drie situaties zijn: Publiek-Private Samenwerking (hoe kunnen
overheden en ondernemingen door gestructureerde samenwerking
elkanders relatieve sterktes in kwaliteit en efficiëntie wederkerig positief
benutten?); Maatschappij en Mededinging (hoe werken maatschappelijke

improve your position

en publieke normen door in het kunnen ondernemen?) en Overheid en
Markt (hoe kan de karakteristieke private efficiëntie van de markt worden
benut om tenminste met behoud van publieke kwaliteit te voorzien in
functies van openbaar nut?). Het programma wordt gekenmerkt door een
belangrijk aandeel aan praktische vaardigheden, in het bijzonder in de
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vorm van projecten, soms in groepsverband te verrichten.

Masterthesis

Voorts bevat de opleiding een individuele masterthesis waarin

Met de masterthesis vat je alle kennis en vaardigheden die je in

de vorming tot toegepast wetenschappelijk onderzoeker

het afgelopen jaar hebt opgedaan samen in een onderzoek over

centraal staat.

een MEL vraagstuk of praktijkgeval. Het onderwerp sluit aan bij
de thematiek van de MEL-vakken en betrekt hierbij de wissel-

Programmaoverzicht

werking overheid en onderneming (of publiek en privaat). Denk

MEL is één van de tracks binnen de master Public

bijvoorbeeld aan onderzoek naar de privatisering van Schiphol,

Administration. Een internationale commissie van

de Europese liberalisering van de autobranche of regio en

gezaghebbende bestuurskundigen, de European Association

citymarketing. Het onderzoek mag worden verricht in opdracht

for Public Administration Accreditation (EAPAA), beoordeelde

van of in samenwerking met een organisatie in de praktijk.

de masteropleiding Public Administration buitengewoon
positief en concludeerde dat de master nationaal én

Arbeidsmarkt

internationaal toonaangevend is. Het éénjarige programma is

Na afronding van je masterthesis studeer je af als Master of

verdeeld in vier kwartielen waarin theorie en praktijk worden

Science (MSc) in Public Administration, onder vermelding van

gecombineerd. Het eerste kwartiel begin je met

het MEL-curriculum. Met je diploma op zak kun je terechtkomen

Rechtseconomie, Juridisch Management en Maatschappij en

in strategische, adviserende en leidinggevende functies in

en Mededinging. Vervolgens kun je in het tweede kwartiel de

organisaties uit zowel de profit- als de non-profit sector. Dit

daarmee verworven inzichten toepassen in vakken die de

varieert van ministeries, toezichthouders, belangenorganisaties,

praktijk van het publiek-private grensverkeer betreffen; thema’s

tot bedrijven in de nieuwe, geliberaliseerde markten. Juist het

en projecten rond publiek-private samenwerking en overheid

gemakkelijk kunnen switchen tussen publieke en private

en markt, alsmede meer in de sfeer van management in de

organisaties en tussen economische en juridische inzichten is

private sector, Strategie en Organisatie. In het derde en vierde

daarbij je kracht.

kwartiel volg je het vak Onderzoeksvaardigheden en sluit je het
programma van de track MEL af met een toegepast onderzoek

Meer informatie

in de vorm van de masterthesis. Hierin kun je een thema van je

De master Public Administration is een dynamische opleiding

voorkeur met behulp van inzichten uit twee van de drie MEL-

die snel inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving. Dus kijk

disciplines flink uitdiepen.

regelmatig op onze website www.graduate.utwente.nl voor de
laatste ontwikkelingen. Op de website vind je ook meer

Hieronder het programma nog eens kort op een rijtje:

informatie over: tracks, vakken, toelatingseisen, pre-master en
de aanmeldings- en toelatingsprocedure.

Algemeen deel [5 EC]:
■

Rechtseconomie (5 EC)

Heb je verdere vragen over deze (master)track, dan kun je ook

■

Juridisch Management (5 EC)

contact opnemen met de studievoorlichter van PA via:

■

Maatschappij en Mededinging (5 EC)

master@utwente.nl of 053 489 5489.

Bijzonder deel [15 EC]:
■

Publiek Private Samenwerking (5 EC)

■

Overheid en Markt (5 EC)

■

Strategie en Organisatie (5 EC)

Integratief deel [30 EC]:
■

Onderzoeksvaardigheden (5 EC)

■

Masterthesis (25 EC).

GRADUATE.UTWENTE.NL

