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Onderwijs, Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid enz.

Situering
De rode draad doorheen het opleidingsonderdeel is het uitdiepen van een aantal
economische, politieke en juridische thema’s van Europese integratie.
Het opleidingsonderdeel wil de studenten vooreerst de inzichten en concepten
bijbrengen die nodig zijn om de economische werking van de interne markt en de
monetaire unie te begrijpen
Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal capita selecta, zoals het buitenlands
en veiligheidsbeleid, de directe werking en de suprematie van het Europees
Recht, onderwijs, grondrechtenbescherming, comitologie enz..

Inhoud
- De economische analyse van de economische integratiefases met de nadruk op de
douane-unie, de interne markt en de monetaire unie.
- Capita Selecta: Buitenlands beleid, suprematie van het Europees recht,
Grondrechtenbescherming, onderwijs, enz.

Begincompetenties
Studenten moeten vertrouwd zijn met het Europese institutionele systeem en met de
werking van het Hof van Justitie van de Europese Unie en moeten de
basisbeginselen van Europese integratie en van economie verworven hebben.

Eindcompetenties
1
1
1
1
2
1
3
1
4

1) Inzicht hebben in de economische en juridische basisbeginselen van de
gemeenschappelijke markt en dit kunnen duiden.

2) Kennis hebben van en inzicht hebben in een aantal feiten, structuren en
beleidsdomeinen op vlak van economische Europese integratie.
3) Inzicht hebben in de specifieke kenmerken van integratie in de besproken capita
selecta.
4) Inzicht hebben in de relatie tussen de lidstaten en de Europese Unie in de

(Goedgekeurd)

1

1 domeinen van de capita selecta
5 5) De Europese Unie kunnen situeren in een internationale economische en politieke
1 context.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege met actieve deelname van de studenten.

Leermateriaal
1) H. Geeroms, S. Ide, F. Naert, The European Union and the Euro, Intersentia, 2014.
2) Reader en juridisch materiaal, ter beschikking gesteld op het elektronisch platform.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten worden aangemoedigd om vragen te stellen tijdens de colleges
Mogelijkheid tot individuele begeleiding mits afspraak

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.
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