Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

EU uitbreiding en nabuurschapsrelaties (B001239)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
C (semester 2)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Lannon, Erwoan
Van Elsuwege, Peter

hoorcollege
RE22
RE22

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Laws in European Union Law
Master of Laws in International and European Law

25.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
4
4

aanbodsessie
C
C

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
EU uitbreiding, Europees nabuurschapsbeleid, relaties EU-EFTA landen, EUWestelijke Balkan, EU-Turkije, EU-Rusland, EU-Mediterrane regio en Midden-Oosten,
Brexit

Situering
Diepgaande studie van de juridische en politieke betrekkingen tussen de uitgebreide
EU en haar buurlanden

Inhoud
Dit opleidingsonderdeel bestudeert een van de belangrijkste kwesties op de politieke,
institutionele en juridische agenda van de EU. Het beoogt een inzicht te geven in de
juridische en politieke instrumenten van de EU uitbreidingsstrategie en de effecten van
deze strategie op de EU buurlanden, inclusief de relaties tussen de EU en de EFTAlanden, de Europese microstaten, de Westelijke Balkan, Turkije, de landen van de
voormalige Sovjet-Unie en de niet-Europese landen uit het Middellandse zeegebied en
het Midden-Oosten. De relaties tussen de EU en de kandidaat-lidstaten worden ook
geanalyseerd samen met de doelstellingen en instrumenten van het Europees
nabuurschapsbeleid. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de gevolgen van de
Brexit en de juridische relaties tussen de EU en het VK na uittreding uit de EU.
Verschillende gastcolleges/seminars maken deel uit van deze cursus.

Begincompetenties
Basiskennis EU recht

Eindcompetenties
1
1
1
2
1
1
1
3
1
4
1

De complexiteit van het EU uitbreidingsproces begrijpen, evenals de
verscheidenheid aan doelstellingen, middelen en principes die het beleid tussen de
EU en haar buurlanden vorm geven
Vergelijken en beoordelen van de juridische relaties tussen de EU en haar
buurlanden (EVA-landen, de Europese micro-staten, de Westelijke Balkan, Turkije,
landen van de voormalige Sovjet-Unie, het zuidelijke en oostelijke Middellandse
Zeegebied en het Nabije-Oosten)
Illustreren van strategieën die geïnspireerd zijn door de principes en regels van EU
uitbreiding
Kritisch bespreken van recente ontwikkelingen in het domein van EU uitbreiding en
nabuurschapsrelaties.
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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
Hoorcollege, microteaching
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Ex cathedra + discussies (actieve inbreng van studenten)
Microteaching: studentenpresentaties van relevante rechtspraak van het Hof van
Justitie.

Leermateriaal
Reader wordt via Minerva ter beschikking gesteld

Referenties
Verdrag van de Europese Unie en Verdrag betreffende de Werking van de EU;
referenties worden bij aanvang van de cursus ter beschikking besteld

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De professoren zijn beschikbaar na elke les, en na afspraak met de professoren en de
assistenten.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, participatie, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
niet-periodegebonden evaluatie is gebaseerd op participatie tijdens de colleges en
voorstelling van het werkstuk
periodegebonden evalutatie omvat een schriftelijk examen met open vragen ivm
relevante concepten begrippen, etc. en een essayvraag;
Tweede examenperiode in gewijzigde vorm: 100 % schriftelijk exam met open vragen,
inclusief een kort essay

Eindscoreberekening
De niet-periodegebonden evaluatie omvat 25 % van de punten en is gebaseerd op een
werkstuk met voorstelling tijdens de colleges en participatie
De periodegebonden van de cursus omvat 75 % en is gebaseerd op een schriftelijk
examen met een open vraag en een kort essay
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