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Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
European enterprise policy/Europees Ondernemingsbeleid

Situering
Deze cursus is gericht op het verwerven van inzicht in Europees ondernemingsbeleid,
zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. De curusus is niet zozeer gericht
op gedetailleerde kennis maar heeft als bedoeling inzicht te verschaffen in
beslissingsprocessen. Deze cursus wordt opgebouwd aan de hand van cases zoals het
Europees beleid inzake risicokapitaal of incubators.

Inhoud
I. Ondernemingen en ondernemerschap
A. De vier doelstellingen van ondernemingsbeleid
B. Ondernemerschapsbeleid versus KMO beleid
II. Ondernemingen: van start tot groei
A. Europees beleid ten aanzien van starters
B. Ondernemingsbeleid inzake faillissement en liquidatie
C. Beleid inzake delocalisatie
D. Beleid inzake groei
III. Capita selecta
A. Financiering (Crowdfunding, Durfkapitaal, Garanties)
B. Regionale ontwikkeling & Incubatoren
C. Implementatie
IV. Wrap-up

Begincompetenties
Basiskennis economie en beleid wenselijk, maar niet vereist.

Eindcompetenties
1
1
2
3
4
1
5

Inzicht in het Europees beslssingsmechanisme en de wijze waarop de EU een
invloed uitoefent op de deelstaten en regio's.
Studies inzake evaluatie kritisch kunnen analyseren
De rationale van ondernemingsbeleid begrijpen
In staat zijn een verband te leggen tussen onderzoek enerzijds, en praktijk
toepassing anderzijds
Getuigen van een kritische houding ten opzichte van de rol van de Europese unie

(Goedgekeurd)
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6 Een verantwoord oordeel kunnen vormen over ondernemingsbeleid

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
Colleges met actieve participatie van studenten, cases.

Leermateriaal
R.Aernoudt, Entrepreneurship, a way of life, Intersentia, 2015. Prijs ongeveer 25 euro.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vragen kunnen gesteld worden voor, tijdens en na de les;

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
op basis van schriftelijk examen met open vragen en/of meerkeuzevragen

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)

(Goedgekeurd)
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