Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Internationaal economisch recht (B001751)
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
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Bruloot, Diederik

begeleide zelfstudie
hoorcollege
RE21

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
Uitwisselingsprogramma Economie en Bedrijfskunde

5.0 u
25.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4
4
4
4
4
4

A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Internationaal economisch recht; internationaal investeringsrecht; WTO; IMF;
internationaal monetair systeem

Situering
Dit opleidingsonderdeel biedt een overzicht van en inleiding tot het Internationaal
economisch recht. Deze materie komt niet aan bod in de basisopleiding en bouwt niet
wezenlijk verder op de inhoud van andere opleidingsonderdelen; zoals deze waarin het
Belgisch economisch recht wordt behandeld, nu daarin geheel andere thema's worden
behandeld.

Inhoud
1. Het reglementaire kader voor de internationale handel: filosofische en economische
grondslagen; WTO; regionale en bilaterale vrijhandelsverdragen
2. Geschillenbeslechting in de WTO
3. Specifieke topics uit het recht van de internationale handel: dumping; intellectuele
eigendomsrechten; milieuproblematiek. De keuze van topics is afhankelijk van recente
ontwikkelingen.
4. Recht van de internationale investeringen:
- principes en basisstructuur van bilaterale investeringsverdragen
- gedragsregels voor ontvangststaten; onteigening
- geschillenbeslechting (vnl. ICSID)
5. Het internationaal monetair systeem, met bijzondere aandacht voor het IMF

Begincompetenties
Grondige kennis van het nationaal recht; basiskennnis van het internationaal
publiekrecht

Eindcompetenties
1 Kennis en inzicht hebben in de regelen en processen die bepalend zijn voor de
1 klassieke deelgebieden van het internationaal economisch recht (vnl. WTO en

(Goedgekeurd)
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1
2
3
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internationale investeringen)
Kennis en theoretische inzichten van het domein toepassen op concrete casussen
Bewust zijn van de politieke en economische factoren die van belang zijn om te
begrijpen hoe het internationaal economisch recht in de realiteit werkt

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges met actieve participatie (o.m. via groepsdiscussies), sporadisch met
voorbereidende lectuur van teksten of uitspraken

Leermateriaal
Slides en documentatiebundel via Ufora.

Referenties
•
•
•
•
•

M. Herdegen, Principles of international economic law, Oxford, 2016.
P. Van den Bossche and W. Zdouc, The law and policy of the World Trade
Organization: text, cases and materials, Cambridge University Press, 2017.
K.N. Schefer, International investment law: text, cases and materials, Northampton,
Edward Elgar, 2020.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individuele begeleiding door de docent mogelijk zo nodig.

Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met open vragen en casussen.

Eindscoreberekening
Schriftelijk examen: 100%
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