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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
recht, juridische instellingen, bronnen van het recht, algemene beginselen
van verschillende domeinen van het privaat en het publiek recht, sociaal recht,
Europees recht

Situering
Recht ordent het maatschappelijk leven. Deze basiscursus heeft als doel de
eerstejaarsstudent economie een inzicht te laten verwerven in het recht. Het recht is
immers alomtegenwoordig en biedt het juridisch en institutioneel kader waarbinnen de
economische processen zich afspelen. Economisten worden in hun beroepsleven ook
veelvuldig met tal van juridische aspecten geconfronteerd. Deze cursus wil een eerste
kennismaking bieden met de juridische instellingen en met enkele belangrijke
rechtsfiguren met bijzondere aandacht voor de basisterminologie en voor fundamentele
begrippen.

Inhoud
Er wordt vertrokken van de vraag: 'wat is recht?' aan de hand van een aantal
voorbeelden uit het dagelijks leven. Dan volgt een wegwijsmaking in de grote
indelingen en de bronnen van het recht. Vervolgens wordt de student wegwijs gemaakt
in de politieke (federaal, deelstatelijk, Europees) en gerechtelijke
instellingen. Hierbij aansluitend wordt het verloop van een gerechtelijke procedure
uitgelegd. Vervolgens worden de basisbeginselen van de grote takken van het recht
behandeld. Komen hierbij aan bod: personen- en familierecht, zakenrecht,
verbintenissenrecht, enkele bijzondere overeenkomsten, Europees recht, sociaal recht.

Begincompetenties
Geen bijzondere voorkennis vereist. Algemene vorming op niveau van secundair
onderwijs.

Eindcompetenties
1 De student moet in staat zijn de juridische basisbegrippen en de
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rechtsterminologie te beheersen en een inzicht te verwerven in de functie en de
werking van de belangrijkste rechtsregels in de samenleving.
De student verwerft een parate kennis over de grote lijnen van de politieke,
juridische en gerechtelijke instellingen in ons land en Europa en over de principes
van privaat en (nationaal en internationaal ) publiek recht.
De student moet in staat zijn deze principes vlot toe te passen op eenvoudige
praktische situaties.
De student moet een minimale vaardigheid verwerven in het herkennen van
juridische problemen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Algemeen hoorcollege.

Leermateriaal
Website: www.beginselenvanhetrecht.com met aanvullend leermateriaal.
De uitgebreide hand-outs van de slides van de les (PPT-presentatie) die de studenten
ter beschikking krijgen via Minerva/website.
Nota’s van de colleges.
Handboek: Georges Martyn, Rik Devloo en Yves Jorens, Een kennismaking met recht
en rechtspraktijk, die Keure,nieuwe uitgave 2016.(kostprijs +/- 40€)

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Eventuele problemen/vragen kunnen besproken worden met de titularis en zijn
assistent, voor en na de les, tijdens de pauzes, via het forum op Minerva of na afspraak
via e-mail.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen bestaande uit een multiple-choice examen en één te bespreken
casus/oefening. Deze casus toetst de studenten op hun parate kennis van de
beginselen en op hun intellectuele vaardigheid om deze kennis toe te passen op
concrete situaties. Er wordt op het einde van de cursus een overzicht gegeven waarin
verdere uitleg wordt verstrekt over de te kennen leerstof en de vorm van het examen.
Ook tijdens de les worden voorbeelden van mogelijke examenvragen, inclusief
praktijkgevallen besproken.
Er is tevens verplichte deelname aan het groepswerk (de punten worden overgenomen
naar de tweede zittijd). Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer
onderdelen of minder dan 10/20 heeft voor één van de onderdelen kan men niet meer
slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel. Indien de eindscore toch een cijfer
van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit teruggebracht tot het hoogste nietgeslaagd cijfer.
Een deel van de beoordeling zal verlopen via peer assessment

Eindscoreberekening
Schriftelijk examen bestaande uit een multiple-choice examen en één te bespreken
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oefening/casus (er staan 12 punten op het multiple-choice examen en 5 punten op de
oefening/casus).
Er is tevens verplichte deelname aan het groepswerk (3 punt).Wanneer men niet
deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen of minder dan 10/20 heeft
voor één van de onderdelen kan men niet meer slagen voor het geheel van het
opleidingsonderdeel. Indien de eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou
zijn, wordt dit teruggebracht tot het hoogste niet-geslaagd cijfer.
Een deel van de beoordeling zal verlopen via peer assessment

Faciliteiten voor werkstudenten
Periodiek gebonden evaluatie. Geen bijzondere faciliteiten voor werkstudenten.
Studenten kunnen steeds vragen over de cursus stellen aan de professor of assistent
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