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Situering
Deze cursus bouwt verder op ‘Besluitvorming in de Europese Unie’ en wil de studenten
via werkcolleges en oefeningen vertrouwd maken met de realiteit van het Europese
besluitvormingsproces.

Inhoud
Studenten zullen zelf een besluitvormingsanalyse moeten uitvoeren m.b.t. een
Europese richtlijn, verordening of beschikking.
Ze zullen hun onderzoeksresultaten presenteren aan andere studenten en tevens op
een interactieve manier de besluitvormingsanalyses van andere studenten die deze
cursus volgen onderzoeken.

Begincompetenties
Aanbevolen: Besluitvorming in de Europese Unie
Vereist: --

Eindcompetenties
1
2
1
3
4
1
5
6
7
1

Inzicht hebben in de realiteit van de Europese besluitvoming.
Een kritische, interdisciplinaire analyse kunnen maken van het wetgevingstraject van
een specifieke Europese richtlijn, verordening, etc.
Snel achtergrondinformatie kunnen opzoeken over een bepaald Europees dossier.
Een onderzoeks- en analysemethode voor het bestuderen van een Europees
wetgevingsdossier autonoom kunnen selecteren en evalueren.
Het schrijven van een rapport over een bestudeerd Europees wetgevingsdossier.
Het presenteren van een rapport over een bestudeerd Europees wetgevingsdossier.
Het discussiëren over het onderzoek met medestudenten en het geven van peer
feedback.

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

(Goedgekeurd)
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Hoorcollege, integratieseminarie
Leermateriaal
Nederlandstalig boek: Vos, Hendrik, Besluitvorming in de Europese Unie – een survival
kit. Leuven: Acco, 2015
Eigen lesnota’s van de student.
Geraamde totaalprijs: 20 EUR

Referenties
Peterson, John; Shackleton, Michael, The institutions of the European Union, Oxford:
Oxford University Press, 2012.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva (forums, FAQ, documenten, e-mail)
Op afspraak.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling examen, tijdens discussiesessies.
Hierbij wordt gepeild naar kennis en inzicht in en kritische houding over besluitvorming
in de Europese Unie in specifieke gevallen.

Eindscoreberekening
Permanente evaluatie (100%)
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