Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Politiek en beleid van de Europese Unie (F710382)
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 2021-2022
A (semester 1)
Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Dupont, Claire

online hoorcollege
hoorcollege

EB25

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek management
Uitwisselingsprogramma Economie en Bedrijfskunde

0.0 u
30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3
3

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Europese Unie, beleid, instellingen van de Europese Unie, Europese Commissie, Europese
Raad, Raad van de Europese Unie, Europees Parlement, politiek, besluitvorming
Situering
Deze cursus biedt een overzicht van de structuur en besluitvormingsprocedures van de
Europese Unie. Studenten analyseren en beoordelen belangrijke debatten in de EU, met een
kritisch oog.
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is de Europese Unie?
Wat zijn de Europese verdragen?
Wat zijn de besluitvormingprocedures?
Wat is de rol van de Europese Commissie?
Wat is de rol van de Europees Parlement?
Wat is de rol van de Raad en de Europese Raad?
Wat is de rol van de Hof van Jusitie?
Wie 'lobbyt' de EU? Hoe?
Beleidsanalyse

Begincompetenties
Basiskennis over de oorsprong en ontwikkeling van de EU.
Eindcompetenties
1 Diep kennis van de doelen/functioneren van de EU.
2 Begrip van de bredere politieke context in de EU.
3 Analyseren keuzes in besluitvorming.
4 Analyseren invloeden op het beleidsvormingproces.
5 Kritisch denken over sociale problemen en hun oplossingen.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt

(Goedgekeurd)
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in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, online discussiegroep, werkcollege, online hoorcollege, online hoorcollege: plenaire
oefeningen, online werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
blended learning
Leermateriaal
Alle nodige leermaterialen zijn te vinden op Ufora.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens, voor of na de les, en op afspraak. Contacturen worden in het begin van de semester
gecommuniceerd.
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
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Werkstuk en examen, participation (online discussies)
Eindscoreberekening
Werkstuk: 40%
Participatie: 10%
Examen: 50%

(Goedgekeurd)
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