Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Sociaal overleg (F710408)
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 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
De Spiegelaere, Stan
Vanderstraeten, Alex

groepswerk
online hoorcollege
hoorcollege
EB23
EB23

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de economie (afstudeerrichting handelswetenschappen)
Master of Science in de handelswetenschappen (afstudeerrichting personeels- en
organisatiemanagement)
Uitwisselingsprogramma Economie en Bedrijfskunde

15.0 u
0.0 u
15.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
3
3

aanbodsessie
A
A

3

A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Sociaal Overleg, Arbeidsverhoudingen, Industriële Relaties, Vakbonden, Werkgevers,
Werknemers, Sociale Dialoog, Onderhandelingen
Situering
Sociaal overleg, informatie en consultatie van werknemersvertegenwoordigers en het
omgaan met vakbonden is een van de kerntaken van managers en bedrijfsleiders. Het
veld van het sociaal overleg in België is complex met vele actoren en instituties die
allemaal hun impact hebben op de ruimte en inhoud van het personeelsmanagement
op organisatieniveau.
Deze les gaat dieper in op het sociaal overleg in België met zowel een focus op de
instituties en regels, als op de logica erachter, de drijfveren van de actoren en de
effecten die bepaalde types sociaal overleg hebben.
Met de globalisering en Europeanisering wordt ook ingegaan op het sociaal overleg op
Europees niveau en in multinationals.
Inhoud
De logica en dynamieken achter sociaal overleg op organisatie-, sector, nationaal en
internationaal niveau.
De verschillende perspectieven op arbeidsverhoudingen en sociaal overleg.
Belgische sociaal overleg (geschiedenis, logica, actoren, instituties en recente
ontwikkelingen).
Sociaal overleg in andere Europese landen
Sociaal overleg op Europees niveau
Begincompetenties
Inleiding management, psychologie, sociologie, economie, basis sociale wetgeving
Eindcompetenties
1 Inzicht krijgen in het belang en de logica achter georganiseerd sociaal overleg
2 Kennis verkrijgen van het Belgische sociaal overleg op verschillende niveaus

(Goedgekeurd)
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3 Inzicht krijgen in de verscheidenheid van sociaal overleg in Europa en sociaal
1 overleg op Europees niveau
4 Kennis krijgen over hoe sociaal overleg impact kan hebben op een onderneming en
1 de economie.
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
Groepswerk, hoorcollege, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Studiemateriaal (slides, e-book, texts, video's beschikbaar op Ufora leerplatform
UGent)
Leermateriaal
Per les wordt literatuur beschikbaar gemaakt op het leerplatform.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Paper + mondeling examen
Eindscoreberekening
PE 60%
NPE 40%
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