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Engels
Trefwoorden
Internationale economie, internationale handel

Situering
Het bedrijfsleven speelt zich meer en meer af binnen een internationale context. Het is
de bedoeling van deze cursus dit internationale kader te schetsen. Daartoe moet in de
eerste plaats een aantal inzichten worden aangeboden. In de tweede plaats moet een
aantal feitelijke gegevens aangaande dit vakgebied worden aangebracht.

Inhoud
Dit opleidingsonderdeel biedt twee invalshoeken op de internationale economie. In de
eerste plaats wordt de vrijhandelsdoctrine uiteengezet en geconfronteerd met
protectionistisch gedrag. Deze inzichten worden dan concreet toegepast op de
multilaterale handelsbesprekingen die in het kader van de World Trade Organisation
worden gehouden. In de tweede plaats wordt de werking van betalingsbalansen,
wisselkoersen en wisselkoerssystemen geanalyseerd.

Begincompetenties
Basis macro- en micro-economie.

Eindcompetenties
1
2
3
4
1
5

Kennis van en inzicht in internationale handel.
Kennis en inzicht in wisselkoerssystemen en betalingsbalansen
Kennis en inzicht in het fenomeen van de globalisering
het efficiënt kunnen verwerken van leerinhouden door samenvatten, waarbij het
essentiële gescheiden wordt van het bijkomstige.
verbanden leggen tussen de verschillende inhouden van de cursus.

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

(Goedgekeurd)
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Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege

Leermateriaal
Leermateriaal wordt gratis op Minerva ter beschikking gesteld.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vragen kunnen gesteld worden in de les of per e-mail.
Voorbeeldexamens beschikbaar.
Spreekuur op afspraak.

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
Schriftelijk examen

Eindscoreberekening
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