Studiefiche
Vanaf academiejaar 2019-2020

Grondwettelijke aspecten van EU-integratie (B001362)
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 4.0
Studietijd 120 u
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30.0 u
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Master of Laws in de rechten
Master of Laws in European Union Law
Master of Laws in International and European Law
Uitwisselingsprogramma rechten

30.0 u
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A

4
4
4
4

A
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Europees integratieproces, grondwettelijke aspecten van de EU instellingen en de
rechtspraak van het Hof van Justitie, Europese Conventie, EGKS, EEG en EU
verdragen, EU burgerschap, democratie en legitimiteit van de EU

Situering
Dit opleidingsonderdeel bestudeert de evolutie van het Europees grondwettelijk recht.
Specifieke aandacht wordt besteed aan de constitutionele kenmerken van de Europese
Unie

Inhoud
1. Europees integratieproces
2. Grondwettelijke aspecten van EU instellingen en relevante rechtspraak van het Hof
van Justitie
3. EGKS, EEG, EG en EU Verdragen; Europese Conventie, Grondwettelijk verdrag en
Lissabonverdrag
4. EU burgerschap
5. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
6. De Rechtsstaat, GBVB en de autonomie van EU-recht;
7. Democratie en legitimiteit in de EU.

Begincompetenties
Algemene kennis van het EU recht en vertrouwdheid met juridische argumentatie en
terminologie in het algemeen

Eindcompetenties
1
2
1
3
1
4
5
6
1

• Diepgaande kennis hebben van het Europees grondwettelijk recht.
• De evolutie van het Europees integratieproces beoordelen vanuit
juridisch perspectief.
• De basisprincipes van de verhouding tussen het EU recht en de
nationale rechtsorde van de lidstaten begrijpen.
• de specifieke terminologie en de bronnen van het EU recht begrijpen
• Het verloop van EU-besluitvormingsprocedures toelichten
• De bronnen van het EU recht kunnen identificeren, opzoeken en
gebruiken
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7 • De basisarresten van het Hof van Justitie kritisch bespreken.
8 Actuele ontwikkelingen in het EU recht kritisch bespreken en beoordelen

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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Ex cathedra met discussie en actieve inbreng studenten via discussies op de basis van
"case studies".

Leermateriaal
Online syllabus

Referenties
Zullen later worden meegedeeld.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De professor is beschikbaar na elke les, en na afspraak met de professor en de
assistenten

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Shriftelijk examen met kennisvragen en een essayvraag. Het eerste deel van het
examen omvat een aantal cursusgerelateerde vragen waarin wordt gepeild naar de
kennis die de studenten hebben verworven door het volgen van de lessen en het
zelfstandig verwerken van het aangeboden cursusmateriaal (syllabus en doctrine).
Daarnaast is er een essayvraag die tot doel heeft te peilen naar het kritisch vermogen
van de studenten. 

Eindscoreberekening
De eindscore is voor 50 % gebaseerd op de cursusgerelateerde kennisvragen en voor
50 % op de essayvraag.

Faciliteiten voor werkstudenten
Ja
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