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5
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5
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5
wetenschappen en tot Master of Science in Economics
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A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Geld, financiële intermediatie, banksector, financiële markten, rentevoeten, centrale
bank, monetaire unie, internationale financiële architectuur, financiële crisis

Situering
Het opleidingsonderdeel poogt een grondig overzicht te geven van de functie en de
werking van financiële instellingen, financiële markten en het internationaal financieel
systeem. Zowel de microeconomische als de macroeconomische invalshoeken worden
belicht.
In elk onderdeel wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de beschrijving van het
institutionele kader, de theorievorming en de empirische verificatie. Dit moet de
studenten toelaten een kritische attitude te ontwikkelen.
Op een continue wijze wordt aandacht besteed aan de financiële actualiteit.

Inhoud
Het ontstaan en de ontwikkeling van het geldwezen
De rol van financiële intermediatie
Financiële crisis en reacties van het beleid
Kredietinstellingen : performantie en risico’s
Structuur van de Europese banksector
Rentevorming en de termijnstructuur van de rentevoeten
Portefeuilletheorie
Geld- en kapitaalmarkten (obligaties, aandelen)
Afgeleide instrumenten: futures, opties, swaps
De ECB en het monetair beleid in de eurozone.
Geldaanbod en geldvraag
Monetaire unie, architectuur van de EMU

Begincompetenties
Eindtermen van ‘economie’, ‘micro-economie’, ‘macro-economie’.

Eindcompetenties
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Inzicht verwerven in de functies en de werking van financiële intermediairs en
financiële markten.
Kunnen analyseren van de performantie en het risico van financiële intermediairs.

Het gedrag van rentevoeten kunnen analyseren.

Op een wetenschappelijk verantwoorde manier financiële activa (obligaties,
aandelen, afgeleide instrumenten) kunnen waarderen.
Het monetair beleidskader van de ECB begrijpen en het kunnen toepassen op
wijzigende economische omstandigheden.
Inzichten omtrent banken, financiële markten en het monetair beleid kunnen
integreren en ze kunnen relateren aan verwante vakgebieden in de economische
wetenschap.
.
Paradigma's in de financiële economie kunnen onderscheiden en de gevolgen van
beleidskeuzes kunnen inschatten
Inzien dat financiële beslissingen een ethische component hebben en deze ethische
afwegingen integreren in het eigen handelen

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Ex cathedra onderwijs met gebruik van presentaties, voorbeelden en audiovisuele
ondersteuning.
Van de studenten wordt tijdens de hoorcolleges een actieve inzet gevraagd.

Leermateriaal
Syllabus met handleiding voor studenten en bijkomende uitwerking van bepaalde
onderdelen in de Europese (Eurozone) context. Geraamde totaalprijs: 10 EUR

Referenties
Diverse referenties en nuttige links via Minerva.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vakinhoudelijke begeleiding door de professor en een assistent.
Presentaties, achtergrondliteratuur en uittreksel uit kranten kunnen via Minerva gebruikt
worden.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen (HIR) waarbij de nadruk wordt gelegd op inzichtelijke verbanden.
Schriftelijk + mondeling examen (EW) waarbij studenten redeneringen moeten
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opbouwen rond de hoofdthema’s die in de cursus zijn behandeld.

Eindscoreberekening
Optelling punten voor schriftelijk (en mondeling voor EW).

Faciliteiten voor werkstudenten
Te bespreken.
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