Studiefiche
Academiejaar 2014-2015 t.e.m. 2016-2017

Privaatrecht (F710086)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2016-2017
De Groote, Bertel

hoorcollege
EB10

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de handelswetenschappen

45.0 u
Verantwoordelijk lesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Privaatrecht, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, rechtspersonenrecht

Situering
De cursus wil de studenten vertrouwd maken met de basisregels/noties uit de
verschillende domeinen van het privaatrecht en hun onderlinge samenhang. De cursus
wil de studenten in staat stellen om de voor de werking van zowel profit als nonprofit
organisaties relevante juridische problemen te herkennen en eenvoudige juridische
problemen op te lossen. De student moet in staat zijn om met een juridische
professional te communiceren.

Inhoud
Mogelijke topics:
- overeenkomstenrecht
- aansprakelijkheidsrecht
- rechtspersonenrecht
- ...
Bij uitbreiding van de lijst met in de cursus behandelde topics wordt de student
hieromtrent via het elektronisch leerplatform geïnformeerd.

Begincompetenties
Basiskennis van het Belgisch rechtssysteem moet in voldoende mate verworven zijn.
De minimaal verworven kennis moet de thema's betreffen die ook in het
opleidingsonderdeel Inleiding Recht worden onderwezen.

Eindcompetenties
Kennis van en inzicht in de basisconcepten en -regels uit het Belgisch privaatrecht,
meer in het bijzonder in the domein van het:
- overeenkomstenrecht(1)
- aansprakelijkheidsrecht (2)
- rechtspersonenrecht(3)
Vertrouwd zijn met de elementaire rechtsbronnen van de in het opleidingsonderdeel
behandelde domeinen.(4)
Kennis kunnen toepassen op eenvoudige casussen (5)
In staat zijn informatie te verwerken en toe te passen op concrete cases.(6)
De bovenstaande lijst met behandelde privaatrechtelijke domeinen is niet limitatief.
Wijzigingen aan de lijst worden via het elektronisch leerplatform bekend gemaakt.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
(Interactieve) hoorcolleges. Het is mogelijk dat studenten gevraagd worden stukken
voor te bereiden voor de les.

Leermateriaal
- Handboek (nader te bepalen - mee te delen via het elektronisch leerplatform)
- Een codex (een verzameling van de meest gebruikte wetteksten). Er zijn
verschillende versies op de markt, zoals bijvoorbeeld de VRG-Codex (Larcier), Kluwers
Studentencodex (Kluwer) en de BaMa Codex (die Keure). Enkel codex in boekvorm,
geen losse papieren (dus geen kopieën, prints, ed.); Geen enkele notitie in de codex is
toegestaan (wel kleuren of onderlijnen, alhoewel afgeraden).
Studenten moeten hun wetboek meebrengen naar het examen. Het gebruik ervan kan
noodzakelijk zijn om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden.
- presentaties die de colleges begeleiden waarop de student aantekeningen kan
aanbrengen (voorbeelden, toelichting bij concepten,...)

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de les - voor of na de les of tijdens de pauze - of op afspraak.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Een schriftelijk gesloten boek examen (een codex mag wel worden gebruikt)
Gebruik van de codex is toegestaan indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
(1) codex in boekvorm mag, losse papieren niet (dus geen kopieën, prints, ed.);
(2) geen enkele notitie toegestaan (wel kleuren of onderlijnen, alhoewel afgeraden)
De student wordt via het elektronische leerplatform geïnformeerd over de aard van de
vragen (meerkeuzevragen en/of open vragen) en de scoreberekening.

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)

(Goedgekeurd)

2

