Examenvragen 1e Bachelor SEW 20152016
(waarom enkel 1e bachelor?) Waar zijn de andere
bachelors?
Help je toekomstige medestudenten met hier (één van) je examenvragen neer te schrijven!

Hoe?
De meeste vakken staan hieronder (voor zijbalk met inhoudsopgave, klik op ‘extra’’ en dan
‘documentoverzicht’).

Maak voor een nieuw vak een titel aan met het vak en typ eronder je examenvragen numeriek neer.
Gelieve je aan deze opmaak te houden!

Regels en voorwaarden:
 Gelieve niets te verwijderen uit dit document. Mocht dit wel gebeuren kunnen we dit als administrator
ongedaan maken.
 Deze examenvragen zullen gedocumenteerd worden onder de naam van Socio Economica en later in
aparte documentjes verschijnen op www.socioeconomica.be.

_________________________________________________________________________________

VAKKEN SW:
Statistiek 1
1.
2.
3.

Inleiding tot de algemene economie (PSW!)
1. Leg uit: AV en AAkt + grafiek → wat als de hoogte van werkloosheidsuitkeringen stijgt? (+ vraagschok
dus AV naar rechts)
2. Verschil autonome en lineaire belasting en bij welke grootste effecten
3. IS LM berekenen + macro economisch evenwicht + AV
4. Schets hoe evenwicht op de goederenmarkt ahv beknopte evenwichtsvoorwaarde
5. LOC en PZC uitleggen, in een grafiek weergeven. verband met vraagschok leggen.
6. Vragen over gastcollege : oorzaken van hoe de ene crisis is overgegaan in de andere (de drie
verschillende crisissen). De ene vraag gaf de opties en dan moest je de foute aanduiden, de andere de
juiste.
Tip: veel mkv vragen uit de voorbereidende vragen van op Blackboard en economieweb

Sociale en politieke geschiedenis
1.
2.
3.

Samenleving feiten en problemen
1.
2.
3.

VAKKEN TEW:
Statistiek 2 (TEW!)
1.
2.
3.

Accountancy
1.
2.
3.

Management en Organisatie
1.
2.
3.

Inleiding tot de filosofie
1. Aan welke filosoof die we in de les hebben gezien zou jijde impact op de samenleving na 22/3
(aanslagen in Brussel) duiden?
2.
3.

Hedendaagse economische en politieke geschiedenis
1.
2.
3.

Inleiding tot de financiële markten 1
1.
2.
3.

Inleiding tot de financiële markten 2
1.
2.
3.

ANDERE FACULTEITEN:
WISKUNDE
1.
2.
3.

Publiekrecht
1.
2.
3.

