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Een wetenschappelijke probleemstelling inzake EU-studies/internationale
politiek/conflict en ontwikkeling op een heldere manier kunnen formuleren, alsook
haar wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie kunnen duiden.
Op een wetenschappelijk verantwoorde en heldere wijze – in een correcte taal, in
een professionele stijl, met een doordachte structuur en met een verzorgde
vormgeving – schriftelijk kunnen rapporteren over een probleemstelling inzake EUstudies/internationale politiek/conflict en ontwikkeling in de vorm van een uitgebreide
wetenschappelijke paper.
De wetenschappelijke literatuur over een probleemstelling inzake EUstudies/internationale politiek/conflict en ontwikkeling kunnen opsporen en
verwerken.
Aangaande een wetenschappelijke probleemstelling inzake EUstudies/internationale politiek/conflict en ontwikkeling een literatuuroverzicht kunnen
opstellen, dat een eigen synthese vormt en voldoende kritisch is
De geschikte methodes voor een onderzoek inzake EU-studies/internationale
politiek/conflict en ontwikkeling kunnen identificeren en een solide onderzoeksdesign
kunnen opstellen.
een exploratief onderzoek kunnen uitvoeren waarbij aan de hand van een beperkte
selectie empirische data een tentatief antwoord wordt geformuleerd op de
onderzoeksvraag
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