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begeleide zelfstudie
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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Arabistiek en islamkunde)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (China-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (UGent-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
India)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Japan)
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de archeologie
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management
Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen
Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
Bachelor of Science in de sociologie
Schakelprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek)
Schakelprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting nationale politiek)
Schakelprogramma tot Master of Science in de EU-Studies
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting nationale politiek)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Introductie in politieke wetenschappen, kennismaking met, inleiding tot politicologie

(Goedgekeurd)
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Situering
Deze inleidende cursus is in het eerste jaar voorzien en vereist geen voorkennis.
Doel is het bieden van een inleidend overzicht van de onderzoeksvragen, de
invalshoeken en de centrale onderwerpen van de politicologie;
verduidelijken van het eigene, van het onderscheidende van de politicologie;
aanduiden van de voornaamste basiswerken en inzicht verwerven in de actualiteit van
de Belgische politiek.

Inhoud
De cursus bestaat uit veertien hoofdstukken, over volgende onderwerpen: politiek,
politicologie, ideologieën, macht, elites, politieke participatie, politieke partijen,
parlement en staat, regering en uitvoering van beleid, administratie en publiek bestuur,
democratie en verkiezingen, internationale en Europese politiek.
Daarnaast wordt aan het begin van de colleges de actualiteit van de Belgische politiek
geanalyseerd. Dit verhoogt de kennis van en inzicht in het concrete functioneren van
een politiek systeem, nl. het Belgische, en zo worden algemene politicologische
uiteenzettingen geconcretiseerd. Nadien moeten studenten deze dossiers zelf via de
media opvolgen. Zo worden ze verplicht om op zoek te gaan naar de relevantie van
theoretische inzichten voor het begrijpen van de politieke praktijk, om een dialoog te
voorzien tussen theorie en empirie.
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Kennis maken met het jargon en de voornaamste invalshoeken,
theorieën, onderzoeksvragen en centrale onderwerpen van de politieke
wetenschappen en creatief en kritisch met deze kennis kunnen omgaan.
Inzicht hebben in de actualiteit van de Belgische politiek.
Hedendaagse nationale en internationale situaties en ontwikkelingen kritisch kunnen
analyseren en duiden vanuit een politicologisch perspectief.
Maatschappelijke problemen kunnen vertalen naar politicologische vraagstellingen.
Politicologische problemen kritisch kunnen analyseren.
Verbanden kunnen leggen tussen de politicologie en andere wetenschappen.
Modieuze opvattingen, het beleid en het maatschappelijk gebeuren met kritische zin
kunnen benaderen.
Ethische en normatieve aspecten van de gevolgen en aannamen van
wetenschappelijk denken en handelen kunnen bespreken.
Inzicht hebben in de maatschappelijke rol en relevantie van de politicologie
(beoefenaar) en van de actuele politieke vraagstukken

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, online discussiegroep, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
-

hoorcollege: 30
begeleide zelfstudie: 2,5
online discussiegroep: 2,5
zelfstandig werk: 10

Leermateriaal
"Een plattegrond van de macht. Inleiding tot de politiek en de politieke wetenschappen”
(C. Devos (red.), Academia Press, Gent, jaarlijkse update. Nederlandstalig handboek.
Geraamde prijs: 40 EUR
Slides (powerpoint-presentatie) gepresenteerd tijdens de colleges (beschikbaar op
Minerva)
Nota's van de colleges
Voor deze cursus worden studenten gevraagd om een aantal actua-dossiers in de
media te volgen. Dat kan gratis via Mediargus.

Referenties
Zie referenties handboek en slides (zie minerva).

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
(Goedgekeurd)
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Interactieve ondersteuning via Minerva
Monitoraat-studiebegeleiding

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met open vragen en met meerkeuzevragen.
Bij de open vragen is de antwoordruimte beperkt. Deze open vragen bevatten
algemene overzichtsvragen (samenvattende reproductie), vergelijkingsvragen en/of
toepassingsvragen.
De meerkeuzevragen peilen naar kennis over centrale termen en begrippen en over de
actualiteit van de binnenlandse politiek.

Eindscoreberekening
Periodegebonden (100%)

(Goedgekeurd)
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