Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

EU en de grotere wereld: Amerika, Afrika en Azië (B001748)
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)
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Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
EU externe betrekkingen, EU-netwerk van externe akkoorden in Amerika, Afrika en
Azië

Situering
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten een diepgaande kennis over specifieke
onderwerpen van de EU externe betrekkingen bij te brengen. De de EU externe
betrekkingen worden bestudeerd samen met de belangrijkste externe beleidsdomeinen
en strategieën van de EU.

Inhoud
Overzicht van geselecteerde externe beleidsdomeinen en strategieën van de EU:
i) Algemene inleiding en de transatlantische betrekkingen;
ii) EU en Latijns-Amerika: Multilaterale betrekkingen;
iii) EU en Latijns-Amerika: Bilaterale betrekkingen (Mexico en Chili)
iv) EU en Afrika: Van Yaoundé naar Cotonou en de 'EPA's'
v) EU en Afrika: strategisch partnerschap, Continentaal aanpak en sub-regionale
demiensie (Sahel, Hoorn van Afrika)
vi) EU en Azië: de multilaterale dimensie: de EU-ASEAN en ASEM
vii) EU en Azië: De Bilaterale afmetingen: China, India, Japan en Zuid-Korea
viii) EU en Centraal-Azië: de multilaterale en bilaterale afmetingen
ix) EU en de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC), Jemen, Irak
x) EU en de landen en gebieden overzee en Algemene conclusie
De aanpak is interactief. Van studenten wordt verwacht dat zij lessen voorbereiden,
actief deelnemen aan discussies.

Begincompetenties
Algemene kennis van het recht inzake de EU externe betrekkingen. (Het
opleidingsonderdeel EU externe betrekkingen wordt aanbevolen). De studenten
moeten vertrouwd zijn met de EU rechtsterminologie.

Eindcompetenties
1 Diepgaande kennis hebben van de EU externe betrekkingen.
2 Duiden en oplossen van problemen en dossiers op een juridisch onderbouwde
1 manier behandelen.

(Goedgekeurd)
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3 Zelfstandige lectuur ter voorbereiding van groepsdiscussies.
4 Zelfstandig bronnen vinden, naar waarde schatten en kritische analyseren.
5 Eigen onderzoek verrichten en primaire bronnen kritisch-analytisch benaderen.
6 De implicaties van de externe betrekkingen van de EU voor de Lidstaten begrijpen
7 Plaats en rol van de EU tov van andere internationale actoren duiden.
8 In gefundeerde discussie treden met collega's uit andere kennisdomeinen of uit
1 andere rechtsculturen.
9 Arresten kritisch analyseren, toelichten en becommentariëren.
10 Getuigen van een kritische houding t.a.v. concepten en vraagstukken binnen het
1 kennisdomein.
11 Open staan voor gastcolleges en/of extra-curriculaire activiteiten

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Een actieve deelname en discussie van de studenten wordt verwacht, teneinde de
nodige competenties te verwerven om naderhand nieuwe ontwikkelingen in de
EU externe betrekkingen te kunnen begrijpen.

Leermateriaal
Doctrine en rechtspraak (Syllabus) op Minerva

Referenties
Worden meegedeeld bij aanvang van de cursus

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Spreekuren en individuele afspraken met professoren. Contact met assistenten
mogelijk.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
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 paper over een externne akkoord dat tijdens de hoorcolleges wordt
gepresenteerd.
ii) Schriftelijk examen met een kennisvraag 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. 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.

Eindscoreberekening
De eindscore is voor 50 % gebaseerd op de paper-presentatie en voor 50 % op de
schriftelijk examen.
Tweede examenperiode in gewijzigde vorm: 100 % schriftelijk exam met open vragen,
een kort essay

Faciliteiten voor werkstudenten
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