Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Europese integratie (F710357)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Engels

hoorcollege
begeleide zelfstudie

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Dupont, Claire
Naert, Frank

EB25
EB25

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management
Uitwisselingsprogramma Economie en Bedrijfskunde

30.0 u
15.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

5

A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
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Situering
Europese integratie is geen lineair proces.
Studenten zullen kennis en inzicht verwerven over de politieke, economische en
juridische aspecten van Europese integratie. Ze leren de hedendaagse uitdagingen van
de Europese integratie kritisch te analyseren in de context van historische
ontwikkelingen, vanuit economisch, politiek en juridisch oogpunt. Studenten leren
concepten en theorieën te gebruiken om vooruitgang of stagnatie in Europese
integratieprocessen te analyseren en zullen vaardigheden ontwikkelen om de
complexiteit van bestuur op EU-niveau in de hedendaagse (turbulente) context te
begrijpen.

Inhoud
1. Analyse van Europese integratieprocessen
2. Analyse van theorieën over Europese integratie
3. Grondige beoordeling van de ontwikkeling van het EU-beleid

Begincompetenties
Studenten moeten basiskennis hebben van EU-wetgeving en besluitvorming en kennis
hebben van algemene concepten van politiek, recht en economie.

Eindcompetenties
1
2
1
3
1
4
5
6

Het Europese integratieproces uitleggen.
De onderlinge verbanden tussen de economische, juridische en politieke aspecten
van de Europese integratie aantonen.
Actuele problemen m.b.t. Europese integratie kritisch analyseren a.d.h.v. de geziene
theorieën.
De hedendaagse ontwikkelingen in de Europese integratie kritisch beoordelen
Sleutelmomenten in de Europese integratie en de gevolgen daarvan analyseren
Actuele thema’s m.b.t. Europese integratie verklaren, rekening houdend met de
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1 complexe governance elementen in internationaal beleid.

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Iedere week: hoor- en werkcollege, waarop de studenten zich grondig moeten
voorbereiden.

Leermateriaal
Teksten en materiaal online beschikbaar

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vragen tijdens lezingen; afspraken met docenten; e-mail contact.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Werkstuk, simulatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
PGE: Schriftelijk examen.
NPGE: simulatie + werkstuk (= reflectieverslag simulatie)

Eindscoreberekening
Schrijftelijk examen: 80%
Simulatie en werkstuk: 20%
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