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Situering
De economische bedrijvigheid speelt zich af in een steeds belangrijker wordende
internationale context. Een belangrijk aspect van de globalisering is de economische
integratie binnen Europa, zowel op de markten als op het beleidsvlak. Het is
noodzakelijk voor bedrijfseconomen om zich een aantal inzichten omtrent deze
ontwikkelingen eigen te maken.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•

Historisch en institutioneel kader van de economische integratie in Europa.
De stadia in de Europese integratie: douane-unie, gemeenschappelijke markt,
economische en monetaire unie.
Het concurrentiebeleid
De eurocrisis
De begrotingsunie
De bankenunie

Begincompetenties
Basiskennis economie, macro- en micro-economie.

Eindcompetenties
1
2
1
3
1
4

Inzicht hebben in de economische aspecten van Europese integratie
kennis hebben van een aantal feiten, structuren en beleidsdomeinen op vlak van
Economische Europese integratie.
in staat zijn om de inhoud van de cursus te relateren aan actuele gebeurtenissen en
ontwikkelingen
begrip hebben van het vakgebied en de samenhang met andere vakgebieden.

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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Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege

Leermateriaal
H. Geeroms, S. Ide & F. Naert, The European Union and the Euro. How to deal with a
currency built on dreams, Intersentia, 2014.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op spreekuur

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 met zowel meerkeuzevragen als open vragen.
Duur: anderhalf uur
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