Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

EU institutioneel recht (B001696)
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 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Lannon, Erwoan

hoorcollege
groepswerk
RE22

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen
(afstudeerrichting rechten)
Master of Laws in de rechten
Master of Laws in European Union Law
Master of Laws in International Business Law
Master of Laws in International and European Law
Uitwisselingsprogramma rechten

40.0 u
5.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

6
6
6
6
6

A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Samenstelling EU instellingen, bevoegdheden, inter-institutionele relaties,
besluitvormingsproces, Europese Conventie, grondwettelijk verdrag en
Lissabonverdrag

Situering
Dit opleidingsonderdeel bestudeert de specifieke kenmerken van het Europees
institutioneel recht, in het bijzonder de samenstelling en bevoegdheden van de EU
instellingen.

Inhoud
Samenstelling en bevoegdheden van de EU instellingen en belangrijkste organen.
Diepgaande analyse van de institutionele driehoek, en bespreking van de andere
instellingen en organen.
Specifiek Seminar over 'EU-agencification' voor LLM-studenten.

Begincompetenties
Algemene kennis van het EU recht. De studenten moeten vertrouwd zijn met de
juridische argumentatie en terminologie in het algemeen

Eindcompetenties
1
2
1
3
1
4
5
6
7
8

Diepgaande kennis hebben van het EU institutioneel 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
De arresten van het Hof van Justitie kritisch bespreken.
Actuele ontwikkelingen in het EU recht kritisch bespreken en beoordelen

(Goedgekeurd)
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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
Groepswerk, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Ex cathedra met discussies en actieve participatie van de studenten. Een groepswerk
(paper-presentatie) over een actueel onderwerp van institutioneel recht dat tijdens de
hoorcolleges wordt gepresenteerd.

Leermateriaal
Doctrine en rechtspraak beschikbaar gesteld op het elektronisch leerplatform(Syllabus)

Referenties
Worden meegedeeld bij aanvang van de cursus

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

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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
i) Een groepswerk (paper-presentatie) over een actueel onderwerp van institutioneel
recht dat tijdens de hoorcolleges wordt gepresenteerd.
ii) Schriftelijk 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 om op een gestructureerde manier te rapporteren over basisprincipes
van het EU-recht en de EU instellingen en om logische en duidelijke argumenten en
conclusies te formuleren. Deze vraag heeft eveneens tot doel om na te gaan of
studenten er in slagen om ontwikkelingen in het EU recht in hun context te plaatsen.
Tweede examenperiode in gewijzigde vorm: 100 % schriftelijk exam met open vragen,
een kort essay

Eindscoreberekening
De eindscore is voor 50 % gebaseerd op groepswerk (paper-presentatie) en voor 50 %
op de schriftelijk examen.
Studenten die niet aan alle evaluaties deelnemen zullen als niet geslaagd worden
verklaard voor dit opleidingsonderdeel. Concreet betekent dit, dat wanneer de
eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, de eindscore wordt
teruggebracht tot het niet delibereerbaar cijfer van 7/20.
Tweede examenperiode in gewijzigde vorm: 100 % schriftelijk examen met open
vragen, een kort essay

Faciliteiten voor werkstudenten
Ja
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