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Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Trefwoorden
EU-politiek, extern/buitenlands beleid, rol van Europa in de wereld, actuele
ontwikkelingen in het externe optreden van de EU, eurocentrisme

Situering
De cursus beoogt een grondige kennis van, inzicht in en kritische ingesteldheid
tegenover de rol van de Europese Unie in de wereld. Dit is een gespecialiseerd
opleidingsonderdeel in de Master voor EU-Studies, die focust op deze externe
beleidsdomeinen van de EU die, hoewel ze niet onder het ‘klassieke’ buitenlands en
veiligheidsbeleid vallen, traditioneel wel een belangrijke plaats innemen in de actie van
de EU op het internationale toneel. Er wordt aandacht besteed aan (1) theoretische
invalshoeken om het externe optreden van de Europese Unie te bestuderen, (2) aan
specifieke externe beleidsdomeinen van de EU, telkens met oog voor recente
wetenschappelijke ontwikkelingen, en (3) aan actuele ontwikkelingen op dit gebied (oa
via presentaties studenten). Er gaat ook aandacht naar kritische perspectieven,
inclusief dekoloniale en niet-eurocentrische benaderingen.

Inhoud
Dit vak start met een overzicht van de diverse theoretische benaderingen over het
optreden van de Unie in de wereld. Hier worden een aantal conceptuele instrumenten
uit de literatuur aangereikt die een politiek-wetenschappelijke analyse van het
Europese externe beleid mogelijk maken. Dit resulteert in een conceptueel kader en
een set van theoretisch geïnspireerde vragen, die als leidraad dienen voor de verdere
analyse van de externe beleidsdomeinen.
Doorheen deze theoretische benadering wordt ook een algemeen historisch overzicht
gegeven van de evolutie van het externe beleid van de EU.
Vervolgens focust dit vak op een reeks van beleidsdomeinen en thema’s die buiten het
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‘klassieke’ buitenlandse beleid vallen maar traditioneel een belangrijk onderdeel
vormen van de Europese acties op de internationale scène. Diverse beleidsdomeinen
zoals de externe dimensie van het Europese handelsbeleid, concurrentiebeleid,
ontwikkelingsbeleid, beleid inzake humanitaire hulp, milieubeleid, energiebeleid, sociaal
beleid, en het asiel- en migratiebeleid worden onder de loep genomen. Telkens worden
de theoretische en conceptuele instrumenten uit het eerste deel toegepast.
Ook wordt er zoveel mogelijk ingegaan op de actualiteit van het Europese externe
optreden. Hierbij hebben studenten ook een eigen inbreng om thema’s aan te reiken.
Studenten bereiden ook een groepspresentatie voor. Tot slot worden ook gastlezingen
georganiseerd door academici gespecialiseerd in bepaalde facetten van het EU extern
beleid.
omwille van COVID19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel ‘Europese Politieke Integratie’
of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.
Kennis van en inzicht in de basisconcepten, geschiedenis en belangrijkste
ontwikkelingen binnen het gebied van de EU-politiek.

Eindcompetenties
1 Een grondige kennis hebben van diverse specifieke beleidsdomeinen in het externe
1 optreden van de Europese Unie.
2 Een grondig inzicht hebben in de theoretische benaderingen van dit domein.
3 De geschiedenis van het externe optreden van de Europese Unie kunnen toelichten
1 en evalueren vanuit politiek-wetenschappelijke theorievorming.
4 Actuele gebeurtenissen in dit domein kunnen toelichten en evalueren vanuit politiek1 wetenschappelijke theorievorming.
5 Recente politiek-wetenschappelijke literatuur in het domein van Europees extern
1 beleid kunnen verwerken, toelichten en beoordelen.
6 Getuigen van een kritische houding tegenover beweringen over Europa’s rol in de
1 wereld.
7 In staat zijn om een actueel thema inzake EU extern beleid voor een groep te
1 duiden.
8 In staat zijn om aanverwante (vnl. economische, juridische) disciplines te betrekken
1 bij de politiek-wetenschappelijke analyse van Europa’s internationale optreden.
9 De politieke actualiteit in dit domein zelfstandig en kritisch volgen.
10 Zich bewust zijn van de evoluerende visies en paradigma’s tegenover Europa’s
1 internationale rol.
11 De houding hebben om deze theoretisch te duiden, met oog voor machtsrelevante
1 en ideologische aspecten.
12 Samenwerken met peers rond een gezamenlijke presentatie in online format

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Zelfstandig werk, online groepswerk, online hoorcollege, online hoorcollege: response college
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende opleidingsspecifieke leerresultaten
Master EU Studies: M.1.1; M.1.4; M.1.5; M.1.7; M.3.1; M.3.2; M.3.3; M.3.4; M.4.2; M.
4.3

Leermateriaal
1.
2.
3.
4.

Syllabus, wetenschappelijke artikels en boekhoofdstukken, aangeboden op Ufora
Slides, elektronisch beschikbaar op Ufora
Recente politiek-wetenschappelijke artikels, elektronisch beschikbaar op Ufora
Eigen lesnota’s van de student.

Referenties
Hill, Christopher, Smith, Michael (eds) International Relations and the European Union,
Oxford, Oxford University Press, 2011.
Orbie, Jan, Europe's Global Role: External Policies of the European Union. Aldershot,
Ashgate, 2009.
Keukeleire, S., Delreux, T., The Foreign Policy of the European Union. Basingstoke,
Palgrave, 2014.
Jörgensen, K.E. et al, The SAGE Handbook of European Foreign
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Policy. London, Sage, 2015.
Hansen, P. and Jonsson, S., Eurafrica, Bloomsbury, 2014.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva (forums, documenten).
Persoonlijke afspraak (via e-mail/Minerva wiki)

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen, mondeling
examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen, 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
Reguliere studenten:
- aanwezigheid in de lessen (2/20)
- niet-periodegebonden: Presentatie (6/20)
- periodegebonden: Schriftelijk examen (MCE) (12/20)
omwille van COVID19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (60%) en niet-periodegebonden evaluatie (40%)

Faciliteiten voor werkstudenten
Alternatieve datum voor presentatie is mogelijk (niet-periodegebonden evaluatie). Er is
geen mogelijkheid om het schriftelijk examen te verplaatsen.
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