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Trefwoorden
Algemene economische concepten, micro-economie, marginale veranderingen, vraag
& aanbod, gezinnen, bedrijven, marktvormen.

Situering
De studenten kennis van en inzicht in de algemene beginselen van de economische
wetenschap bijbrengen. De basisconcepten van het economisch denken worden
aangereikt.

Inhoud
I. Inleiding & basisconcepten
II. Welvaart & handel
III. De gezinnen
IV. De procucent
V. Marktvormen

Begincompetenties
Er is niet vereist noch wordt er verwacht dat de studenten economie hebben gevolgd in
het middelbaar onderwijs.
Kennis van elementaire algebra (basisberekeningen, procenten, eerste afgeleiden,...) is
aan te raden.

Eindcompetenties
1 Problemen kunnen duiden vanuit een economische invalshoek.
2 Begrijpen van en redeneren met algemeen economische kernbegrippen.
3 Verbanden tussen economische begrippen kunnen leggen.

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
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Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege
Oefeningen (inclusief feedback) via de digitale leeromgeving

Leermateriaal
• Handboek : meest recente versie van het handboek "Wegwijs in economie"; Schoors,
• K., Albrecht, J., Defloor, B., Goeminne, S. & Merlvede, B.
• Powerpoint presentaties : worden beschikbaar gesteld via Minerva
Geraamde kost : 60 euro (handboek zal ook worden gebruikt voor "Inleiding MacroEconomie")

Referenties
"Kernbegrippen van economie"; Mankiw, G.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
1. De student kan met vragen en problemen bij de docent terecht voor, tijdens of na de
lessen
2. Oefeningen met feedback via de elektronische leeromgeving
3. Monitoraat via de Facultaire diensten onderwijsondersteuning van de FEB
4.Voorbeeldexamen

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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