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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
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30.0 u
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Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Dehullu, Catharina
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Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management

stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Internationaal Recht, verdragen, VN, Charter, Veiligheidsraad, Internationaal
Gerechtshof, Internationaal Strafhof, vredesoperaties, Inter-Amerikaans Hof voor de
rechten van de mens enz.

Situering
Traditioneel is het internationaal recht het recht dat de betrekkingen regelt tussen de
staten zoals zij functioneren binnen de internationale gemeenschap. Deze
internationale gemeenschap wordt evenwel in toenemende mate
gestructureerd en beheerst door internationale organisaties, waarvan de Verenigde
Naties het meest eminente voorbeeld vormen. Het is de bedoeling de studenten te
introduceren in dit juridisch corpus, dat een aantal eigenaardigheden vertoont ten
opzichte van het nationaal recht, o.m. door de
principiële afwezigheid van gezagsstructuren; de moeilijke afdwingbaarheid van het
internationaal recht en de relatief zwakke positie van het internationaal gerechtshof. We
tasten het internationaal recht af aan de hand van een aantal
klassieke topics, van Internationale hoven en tribunalen en van casestudies naar
aanleiding van recente gebeurtenissen.

Inhoud
Bronnen van Internationaal Recht: gewoonterecht en verdragen
Vreedzame geschillenbeslechting en het Internationaal Gerechtshof
De Verenigde Naties en het systeem van collectieve veiligheid
Vredesoperaties
Gebruik van geweld
Universele jurisdictie en het Internationaal stafhof

Begincompetenties
Kennis hebben van basisbeginselen van het recht.

Eindcompetenties
1
2
1
3
4
1
5
1

1) Inzicht hebben in de eigenheid van het Internationaal recht
2) Inzicht hebben in de werking en het belang van de besproken Internationale
hoven en tribunalen
3) De plaats kennen van het individu in het internationaal recht
4) Inzicht hebben in de methodes van vreedzame geschillenbeslechting en hun
werking
5) Concrete gevallen kunnen duiden in het licht van de geziene materie en kunnen
opgaan met juridisch bronnenmateriaal
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Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges met actieve medewerking van de studenten en discussies aan de hand
van beperkte lectuuropgaven en presentaties

Leermateriaal
Documenten en reader via elektronisch platform

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen tijdens of na de les, of tijdens de
spreekuren.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
mondeling examen

Eindscoreberekening
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