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Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017

A (semester 1) Nederlands werkcollege: PC- 3.75 u
hoorcollege 23.75 u
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Aangeboden in onderstaande opleidingen in  2016-2017 stptn aanbodsessie

Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting fysieke activiteit, fitheid
en gezondheid)

4 A

Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sportmanagement)

4 A

Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen (afstudeerrichting sporttraining en
coaching)

4 A

Nederlands

sportrecht, wetgeving, regelgeving

Deze cursus is een basiscursus recht, specifiek gericht op de praktijk van het
sportmanagement.  Het heeft als doel de studenten een basiskennis bij te brengen van
de juridische aspecten bij de praktijk van het sportmanagement. 

•  -        Inleidend kader over wetgeving
•  -        Wetgeving specifiek voor de sportpraktijk
•  -        Sport en fiscaliteit
•  -        Algemeen kader sociaal recht en toepassingen op sportpraktijk
•  -        Arbeidswetgeving met focus op tewerkstelling in sport
•  -        Contracten en specifieke toepassingen op de praktijk van sportmanagement
•  -        Aansprakelijkheid en verzekeringen met cases
•  -        Vennootschapsvormen
•  -        Juridische aspecten van events : vergunningen

Het opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van
'Sportstructuren en beleid'

1  Kritisch reflecteren over de impact van de wetgeving op de maatschappij en
1  specifiek op de ruime praktijk van het sportmanagement.
2  De krachtlijnen van de verschillende wetgevende aspecten beschrijven.
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Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties

Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden

periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie

Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm

Participatie, werkstuk

Hoorcollege, werkcollege, zelfstandig werk, hoorcollege: plenaire oefeningen, werkcollege:
geleide oefeningen, werkcollege: PC-klasoefeningen

3  De theoretische inzichten over recht in de sportpraktijk verwoorden.
4  Een kritisch wetenschappelijke houding aannemen tegenover bronnen en literatuur
1  m.b.t. recht en sportrecht. 
5  Aan de hand van de aangereikte kennis situaties uit de praktijk van het
1  sportmanagement zelfstandig analyseren, beoordelen en gemotiveerd oplossingen
1  aanreiken.
6  Situaties in de praktijk herkennen waar wetgeving van belang is en deze wetgeving
1  aangeven.
7  Aan de hand van de juiste bronnen relevante wetgeving terugvinden en toepassen in
1  praktijk. 
8  De juridische verplichtingen van sportorganisaties en (sport)evenementen
1  verwoorden en vervullen.
9  De belangrijke elementen van een contract verwoorden en de verschillende soorten
1  contracten kritisch analyseren en beoordelen.
10  De vennootschapsrechtelijke aspecten van het oprichten van een organisatie
1  verwoorden en volgens deze een eigen rechtspersoon oprichten.

Syllabus/slides die van Minerva kunnen worden afgehaald

Handboek: Coomans ed al. Sportcodex. Uitg Die Keure 

Martje Eyckmans
martje.eyckmans@ugent.be

Schriftelijk examen

Schriftelijk examen

75 percent van de punten op het schriftelijk examen
25 percent van de punten op de niet-periode gebonden evaluatie

Hoorcolleges, bespreking van cases en diverse begeleide oefeningen

Een schriftelijk examen waarbij gebruik kan gemaakt worden van de Sportcodex
Verschillende kleine individuele oefeningen gedurende het semester en tijdens de
lessen

Creditcontractvoorwaarde

Examencontractvoorwaarde

Didactische werkvormen

Toelichtingen bij de didactische werkvormen

Leermateriaal

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Evaluatiemomenten

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode

Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie

Toelichtingen bij de evaluatievormen

Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie

Eindscoreberekening

Faciliteiten voor werkstudenten
Nvt

Addendum
Addenda op Minerva
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