Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Inleiding tot het recht (F000848)
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
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Bruloot, Diederik
De Groote, Bertel

begeleide zelfstudie
hoorcollege
online hoorcollege
RE21
EB22

5.0 u
40.0 u
0.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
stptn
Bachelor of Science in de economische wetenschappen
4
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de
4
economische wetenschappen, in de toegepaste economische
wetenschappen en handelsingenieur
Bachelor of Science handelsingenieur
4
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
4

aanbodsessie
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
recht, rechtsbronnen, rechtsconcepten, rechtstakken, publiekrecht, privaatrecht

Situering
Het opleidingsonderdeel "Inleiding tot het recht" heeft tot doel de studenten kennis
te laten maken met het recht in al zijn facetten. Het vormt de basis voor een
inzichtelijke overzichtsstudie van het juridisch kader waarbinnen ondernemingen
opereren. Het opleidingsonderdeel tracht de studenten vertrouwd te maken met het
fenomeen "recht", zijn functie en de factoren die de ontwikkeling ervan beïnvloeden.
Tevens geeft het de studenten een overzicht van de juridische basisbegrippen en regels, de structuur van het recht en de samenhang tussen de onderscheiden
componenten van het recht.
De studenten worden wegwijs gemaakt in de elementaire juridische bronnen en de
instellingen die de werking van het recht ondersteunen. Verder worden een aantal
essentiële aspecten van het privaatrecht verkend.
Dit opleidingsonderdeel wil de studenten inzicht bieden in de maatschappelijke
betekenis van het recht en hen de bagage meegeven om effectief te kunnen
communiceren met een juridische dienstverlener en een juridisch advies goed te
kunnen begrijpen en inschatten.

Inhoud
I. Het fenomeen "recht"
- de rechtsbronnen en deze leren raadplegen.
- het begrip "recht" rechtstheoretisch.
II. De instellingen
Kennismaking met de instellingen die de werking van het recht organiek ondersteunen
en met de staatsstructuur.
III. Juridische basisconcepten
O.m. rechtssubject en rechtsobject, rechtsfeit en rechtshandeling, rechtspersoon en
natuurlijke persoon, handelingsbekwaamheid, enz...
IV. Inleiding tot het privaatrecht
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Verkenning van een aantal essentiële aspecten van het privaatrecht (o.m.
basisprincipes van het familierecht en het verbintenissenrecht)

Begincompetenties
Geen bijzondere voorkennis vereist. Algemene vorming op niveau van secundair
onderwijs.

Eindcompetenties
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Vetrouwd zijn met de belangrijkste Belgische en internationale rechtsbronnen en hun
onderlinge samenhang.
De Belgische rechtsorde (structuur, opbouw,..) kunnen begrijpen, beschrijven en
verklaren.
Elementaire juridsiche concepten en regels kunnen toepassen op
eenvoudige casussen.
Juridische informatie op een nauwkeurige wijze kunnen lezen, interpreteren
en kritisch 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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Aandacht: Indien de situatie met betrekking tot Covid-19 ertoe dwingt de didactische
aanpak te wijzigen zullen de studenten hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden
via het leerplatform.

Leermateriaal
- Handboek: R. De Corte, B. De Groote en D. Bruloot, Privaatrecht in hoofdlijnen,
Volume I en II, Intersentia, recentste editie (2021). Kostprijs ca. 50 €.
- Een codex (een verzameling van de meest gebruikte wetteksten). De Codex
"Economie" 2020-21 van Die Keure is een goede optie (kostprijs ca. 35 €). Ook andere
alternatieven op de markt zijn echter toegelaten. Van belang is dat de codex van
recente datum is, in boekvorm is uitgegeven (geen prints of kopiën op losse bladen) en
geen notities bevat (kleuren of onderlijnen kan wel). Alleen codexen die aan deze
voorwaarden voldoen mogen worden gebruikt tijdens het examen.
- Slides en andere informatie beschikbaar op Ufora

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgevers zijn beschikbaar voor vragen tijdens en na de lessen. Vragen kunnen ook
worden gesteld op het forum op Ufora of per e-mail.

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
Een schriftelijk gesloten boek examen waarmee kennis, inzicht en vermogen
tot zelfstandig toepassen wordt getest aan de hand van meerkeuzevragen. Tijdens het
examen mag een codex worden gebruikt indien deze aan alle gestelde voorwaarden
voldoet.

Eindscoreberekening
100% periodegebonden evaluatie
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