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Practicum samenleving en politiek (F710272)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2018-2019

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019

stptn

aanbodsessie

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Politiek, politieke wetenschappen

Situering
Het practicum beoogt studenten vertrouwd te maken met het zoeken, verwerken,
synthetiseren en analyseren van politicologische teksten die handelen over een actueel
politicologisch thema. Het doel is zowel de studenten vertrouwd te maken met
academische concepten, inzichten en onderzoeksmethoden als vaardigheden
bijbrengen op het vlak van zoeken, verwerken, synthetiseren, analyseren en
presenteren van politiek wetenschappelijke literatuur.

Inhoud
In het practicum wordt een actueel probleem in de diepte bestudeerd. Het thema dat
onder de loep wordt genomen omsluit verschillende deelaspecten en bijgevolg ook
verschillende deelstudies en publicaties. Het thema en de geselecteerde teksten sluiten
maximaal aan bij de Belgische politieke realiteit en de wetenschappelijke focus van de
politicologische en bestuurskundige gemeenschap in België en daarbuiten.

Begincompetenties
Basiskennis Politicologie en Politieke Geschiedenis
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Kunnen omgaan met wetenschappelijke bronnen
Onder meer:
- Politiek wetenschappelijke teksten kunnen opzoeken
- Politiek wetenschappelijke teksten kunnen analyseren, schematiseren,
synthetiseren, begrijpen en toepassen
- Kritisch kunnen omgaan met bronnenmateriaal
- Het verwerven en verwerken van informatie: over de nodige vaardigheden
beschikken om de weg naar het schrijven van een wetenschappelijke paper af te
leggen.
- Op een correcte manier kunnen refereren naar wetenschappelijke bronnen
- Kunnen rapporteren: het resultaat van de lectuur in de vorm van een eenvoudige
academische paper kunnen gieten
- Kritische vragen kunnen stellen over de behandelde materie
Kennis en inzichten uit de opleidingsonderdelen Inleiding tot de Politieke
Wetenschappen en Politieke Geschiedenis toepassen op concrete maatschappelijke
en politieke thema’s.
Algemene competenties: Het vermogen om op een elementaire wetenschappelijke
wijze te communiceren over een maatschappelijk en politicologisch thema.
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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
Groepswerk, PGO-tutorial, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Voor dit opleidingsonderdeel is het noodzakelijk de onderwijsactiviteiten bij te wonen.
1. Paper: groepswerk en individueel werk op basis van een reader
Na een beperkt aantal hoorcolleges werken de studenten eerst in groep en nadien
individueel aan een paper aan de hand van een reader. In de reader zijn teksten
(waaronder minstens één Engelstalige) opgenomen die een actuele thematiek
behandelen. De concrete vraagstelling die de paper moet behandelen, wordt eveneens
door de docenten aangereikt. Een eerste verwerking van de teksten gebeurt in groepen
van vier studenten. Deze werkvorm biedt de mogelijkheid om van elkaar leren via
gemeenschappelijke besprekingen van de literatuur. Elke groep dient een
'paperschema' in en krijgt daarop collectief feedback. Groepen kunnen dat
paperschema vervolgens nog gemeenschappelijk verbeteren. Na de bespreking (en
eventuele verbetering) van het paperschema start de fase van het individueel uitwerken
van de paper. Op het einde van het semester dient elke student een volledige paper in
waarvan hij/zij de enige auteur is. Ook de bibliografische nota is een individueel
werkstuk.
2. Bibliografische nota
Studenten gaan op zoek naar twee wetenschappelijke artikels die aansluiten bij de
thematieken die in de reader worden behandeld. Ter voorbereiding hiervan worden er
sessies in de bibliotheek georganiseerd tijdens dewelke het zoeken naar bronnen wordt
geoefend.

Leermateriaal
Een reader die ter beschikking wordt gesteld via de elektronische leeromgeving.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding via gemeenschappelijke sessies en toelichting in bibliotheek. Individuele
vragen mogelijk

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Studenten worden geëvalueerd op basis van
1) de eindversie van de paper (70 %); op het paperschema kan de student één punt
winnen of verliezen. De evaluatiecriteria die bij het beoordelen van de paper
gehanteerd zullen worden, zijn:
1) volledigheid;
2) inzicht in de onderlinge samenhang;
3) correct gebruik van de concepten;
4) structuur van de paper;
5) referenties;
6) taal en stijl.
3) de bibliografische nota (30 %). De bibliografische nota refereert naar
wetenschappelijk artikels volgens de regels van de kunst. Het bevat een korte
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samenvatting van het wetenschappelijk artikel en een toelichting, die de relatie tussen
het opgezochte artikel en het thema van de reader (of een deelaspect ervan) helder
aantoont. Het geeft ook aan hoe men deze bron op het spoor gekomen is.
Wanneer 1 cruciaal onderdeel ontbreekt (hetzij paper of bibliografische nota) kan men
niet slagen (= afwezig) voor het practicum.
De opdracht in de tweede zittijd varieert naargelang de prestatie tijdens de eerste
zittijd. De student kan gevraagd worden om
1) (een deel van) de paper te verbeteren; en/of
2) een nieuwe bibliografische nota op te maken (afhankelijk van de tekorten).
De punten van de onderdelen waarvoor geslaagd worden overgenomen naar de 2de
zittijd.

Eindscoreberekening
Paper: 70 %
Bibliografische nota: 30 %
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