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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 Oost-Europese talen en culturen
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
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 EU-Studies
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de EU-Studies
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Internationale betrekkingen - politieke geschiedenis

Situering
Dit opleidingsonderdeel reikt een algemeen historisch kader aan voor de internationale
politiek van 1815 tot heden. Het bouwt voort op de algemene kennis inzake algemene
trends, concepten en instituties van de wereldpolitiek verworven in het
opleidingsonderdeel “Inleiding tot de Wereldpolitiek” (1Bach). Dit onderdeel helpt om
kennis verworven elders in de opleiding historisch te kaderen. B.1.2, B.1.3, B.1.7, B.
3.1, B.5.1.

Inhoud
De cursus biedt een grondig overzicht van de internationale politieke geschiedenis van
1815 tot het begin van de 21ste eeuw. Hierbij ligt de klemtoon op het beleid van de
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grote mogendheden. Het opleidingsonderdeel wil vooral politicologische verklaringen
aanreiken voor de belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Hoewel uitgebreid
wordt ingegaan op de interactie tussen de grote mogendheden en het Zuiden, komen
lokale ontwikkelingen binnen landen en regio's van het Zuiden hier minder aan bod daarvoor wordt naar andere opleidingsonderdelen in de programma's verwezen. Het
opleidingsonderdeel besteedt ook de nodige aandacht aan de evolutie van de
internationale samenwerking en de internationale economische context, met inbegrip
van de politieke en ideologische dimensie.

Begincompetenties
Een algemene historische achtergrondkennis is gewenst. Het opleidingsonderdeel
“Inleiding tot de Wereldpolitiek” (1 Bach) hebben gevolgd, strekt tot aanbeveling. Er zijn
echter geen formele begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Het zich eigen maken van een robuust historisch kader aangaande de onderzochte
periode, dat specifiek door de politiek-wetenschappelijke disciplines van de studie van
de internationale betrekkingen en de internationale politieke economie is geïnformeerd.
Dit betekent dat loutere feitenkennis moet worden aangevuld met politicologische
inzichten over gebeurtenissen, ontwikkelingen en langetermijntrends.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De studenten worden uitgenodigd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Zij
worden ook discussiepunten voorgelegd.
BELANGRIJK: De studenten kunnen ook verplicht worden deel te nemen aan een paar
relevante academische activiteiten buiten de lesuren (zoals lezingen, debatten) en ook
over deze inhouden op het examen worden ondervraagd.

Leermateriaal
Syllabus. Kostprijs 15 EUR

Referenties
Geen

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vakgroepgebonden ondersteuning: Faye De Coen

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100 %)

Faciliteiten voor werkstudenten
Voor werkstudenten geldt dezelfde leerstof. Zij moeten via collega's goede lesnotities
verwerven.
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