Studiefiche
Academiejaar 2016-2017 t.e.m. 2018-2019

Inleiding Europees recht (F710269)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2017-2018

Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
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aanbodsessie

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Verdragen, EG, Europese Unie, Lissabon, Europese Raad, Commissie, Europees
Parlement, Raad van de Europese Unie, gewone wetgevingsprocedure, richtlijnen,
verordeningen, Hof van Justitie, Directe werking, suprematie.

Situering
Het doel van de cursus is de Europese Unie en zijn werking te begrijpen -de
achtergronden van het ontstaan van de Europese Unie, de ontwikkeling, de
doelstellingen, de Instellingen en hun verhouding tot elkaar- evenals de interactie met
de lidstaten. Bovendien leren de studenten omgaan met juridisch materiaal (verdragen
en arresten)

Inhoud
De cursus bevat volgende onderdelen:
- Het proces van Europese integratie
- Doelstellingen en beleidsdomeinen van de EU
- De politieke instellingen van de Europese Unie en hun bevoegdheden.
- De besluitvorming
- De Bronnen van Europees Recht
- De bevoegdheden van het Hof van Justitie
- De relatie tussen het Europees recht en het nationaal recht
- De financiering

Begincompetenties
Het is noodzakelijk een algemene inleiding in het Recht te hebben gehad:
basisbegrippen en -inzichten in het recht moeten in voldoende mate verworven zijn.

Eindcompetenties
1) Kennis van de werking van de Europese Unie: ontstaan, de instellingen, de
verhouding tussen de instellingen, de wetgevingsprocedure, de bronnen, de
bevoegdheden van het Hof van Justitie, de financiering van Europa.
2) Inzicht in de verhouding en de wisselwerking tussen Europa en de lidstaten.
3) De verworven kennis kunnen toepassen in functie van de actualiteit en de media.
4) Kunnen omgaan met de Verdragen.
5) Analyse kunnen maken van de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Voor dit opleidingsonderdeel is het noodzakelijk de onderwijsactiviteiten bij te wonen.
Hoorcolleges met actieve medewerking van de studenten, uitgaande van de codex en
van beperkte literatuuropgaven.

Leermateriaal
Er wordt gebruik gemaakt van:
1) Cursus: C. Dehullu, Van Europese Gemeenschappen tot Europese Unie, 20162017.
2) Codex of een bundeling van de EU-Vedragen.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de lessen krijgen de studenten alle mogelijkheid tot het stellen van vragen en
worden daartoe ook actief aangespoord. Individueel monitoraat op vraag van de
student.

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
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen. Er worden zowel theoretische vragen
gesteld als toepassingsvragen aan de hand van de codex.

Eindscoreberekening
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