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Situering
Dit opleidingsonderdeel wil de student een eerste globaal inzicht geven in de
economische wetenschap. Een kern van theoretische beschouwingen wordt aangevuld
met institutionele gegevens en met praktische toepassingen op hedendaagse
economische problemen.
Doorheen het opleidingsonderdeel wordt tevens het accent gelegd op de ontwikkeling
van de economische wetenschap en wordt het verband met sociaal-politieke
opvattingen benadrukt.

Inhoud
Aangezien er wordt vanuit gegaan dat de beginnende student nog geen economische
kennis heeft verworven, wordt in de eerste hoofdstukken een inleidende kennis
opgebouwd, die vervolgens concreter wordt toegepast op het gedrag van gezinnen,
bedrijven en overheid. Tot slot wordt het samenspel van die economische actoren
geanalyseerd op de markten van goederen, diensten en productiefactoren.

Begincompetenties
Geen voorkennis economie vereist

Eindcompetenties
1
1
1
2
3

Kennen en begrijpen van de essentie van een economische analyse (kosten/baten,
marginaliteitsprincipe, efficiëntie) en toepassen op verschillende
maatschappijproblemen.
Kennis en begrip hebben van de basis economische concepten
Begrip hebben en onderscheid maken in de belangrijkste economische relaties.

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

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
Syllabus docent. Kostprijs tussen €35 en €40.

Referenties
The Economist, De Tijd.
Op het einde van elk hoofdstuk wordt een lijst met verdere referenties opgenomen.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
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
Schriftelijk examen

Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)
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