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INHOUD EN OPBOUW
De Master in de politieke wetenschappen heeft twee afstudeerrichtingen: Nationale politiek en Internationale politiek.
Voor elke afstudeerrichting zijn specifieke vakken voorzien.

>> Nationale politiek
In de afstudeerrichting Nationale politiek bestudeer je vooral
binnenlandse politieke processen. Er is uiteraard ook aandacht
voor de internationale politieke context waarin de binnenlandse
politiek zich afspeelt. Aan de Universiteit Gent is het onderwijs
over de Belgische binnenlandse politiek multidisciplinair
opgebouwd, zodat politicologen voldoende kennis hebben van de
relevante processen in andere domeinen van onze samenleving.
Anderzijds voorziet de afstudeerrichting ook in een gevorderde
opleiding politicologie. Dat is de wetenschap van de politiek die
vooral op zoek gaat naar de bewegingswetten en systematiek
van de Belgische binnenlandse politiek. Vanuit concrete en
herkenbare politieke gebeurtenissen wordt de fundamentele
logica van ons politiek systeem ontrafeld en via een vergelijking
met andere stelsels getypeerd. Samengevat geeft de afstudeerrichting Nationale politiek een overzicht van concrete politieke
processen en gebeurtenissen en voorziet zij in de wetenschappelijke uitrusting voor een politicologische studie van lokale,
regionale en nationale politieke processen.
>> Internationale politiek
Het grensoverschrijdende karakter van steeds meer aspecten van
het maatschappelijk leven impliceert dat binnen- en buitenlandse
politiek steeds inniger met elkaar verbonden raken. Tegen de
achtergrond van economische verschuivingen en kantelende
machtsverhoudingen (opkomst van de BRIC-landen, maar ook
toegenomen rol van niet-statelijke actoren), moet de internationale gemeenschap leren omgaan met o.a. religieus fundamentalisme en nationalisme, financiële crisissen, en klimaatverandering. De hedendaagse wereldorde wordt dan ook gekenmerkt
door een hoge mate van complexiteit.
De afstudeerrichting Internationale politiek onderzoekt
de trends, ideeën en invloeden die bepalend zijn voor de
internationale relaties. Aandacht gaat daarbij zowel naar de
historische achtergronden als de hedendaagse politieke,
economische en institutionele aspecten van de internationale
relaties. Je bestudeert de snelle ontwikkelingen op het internationale vlak, waardoor je – ook professioneel – jezelf beter kunt
situeren en beter kunt functioneren in een internationale context.
De verschillende invalshoeken staan borg voor een even
gevarieerde opleiding als het studieobject zelf, nl. de internationale realiteit.
Binnen de afstudeerrichting heb je de mogelijkheid om je verder
te verdiepen in de major Diplomatie en Internationale Studies via
keuzevakken.

>> Internationalisering
Tijdens de masteropleiding Politieke wetenschappen is er
mogelijkheid om tijdens de studies naar het buitenland te
trekken. Dit kan onder meer via Erasmus+. Voor meer informatie
ga je naar één van de infomomenten of contacteer je de
Facultaire Commissie Internationalisering (FCI).
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>> Educatieve master

Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor
de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.
be/educatievemaster.
ARBEIDSMARKT
De opleiding is per definitie erg polyvalent en dat heeft ook zijn
weerslag op de tewerkstelling. Zo vind je afgestudeerden in de
politieke wetenschappen terug in de journalistiek, de administratie, het parlement, politieke partijen, vakbonden, socioculturele
verenigingen, het bedrijfsleven, het onderwijs, internationale
organisaties, de diplomatie, bankinstellingen … De jobs die ze
uitoefenen zijn niet onder één noemer te brengen. Er zijn ook
afgestudeerden die naar het buitenland uitwijken en daar een
geschikte job vinden.
De veelzijdigheid van de opleiding enerzijds en de specifieke
politicologische vakken over de Belgische en internationale
politiek anderzijds garanderen een geschikte vorming om de
maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw niet alleen aan
te kunnen maar ook kritisch te analyseren en vorm te geven.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
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Rechtstreeks:
−− Ba politieke wetenschappen
−− Ba politieke en sociale wetenschappen,
afstudeerrichting politieke wetenschappen
−− Ba politieke wetenschappen en sociologie,
afstudeerrichting politieke wetenschappen
−− Ba Social Sciences
Via schakelprogramma:
(68 studiepunten: Internationale Politiek)
(65 studiepunten: Nationale Politiek)
−− professioneel bachelordiploma
Via voorbereidingsprogramma:
(24 studiepunten*: Internationale politiek)
(17 studiepunten: Nationale politiek)
−− Ba/Ma sociologie
−− Ba/Ma communicatiewetenschappen
−− Ba/Ma bestuurskunde en publiek management
(*na aanvraag vrijstellingen)
Via voorbereidingsprogramma:
(56 studiepunten: Internationale politiek)
(32 studiepunten: Nationale politiek)
−− Ba/Ma criminologische wetenschappen
Via voorbereidingsprogramma:
(56 studiepunten: Internationale politiek)
(44 studiepunten: Nationale politiek)
−− Ba/Ma van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (met uitz. van
bestuurskunde en publiek management), Psychologie en
Pedagogische wetenschappen
−− Ba/Ma geschiedenis

PRAK TISCHE INFORMATIE

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Voorbereidende initiatieven
Er is een online Basiscursus Statistiek beschikbaar als voorbereiding
op de statistische vakken in het schakel- en voorbereidings
programma. Meer informatie op www.studiekiezer.ugent.be.
Selecteer de opleiding en je vindt toelichting en praktische details
onder de rubriek ‘Vlot van start’.
Alternatieve trajecten
Het schakel- en voorbereidingsprogramma kan ook deeltijds
gevolgd worden en dus gespreid over 2 jaren. Dat maakt het
gemakkelijker om de studies bijvoorbeeld met werken te
combineren. Studenten die nog meer spreiding wensen, kunnen een
geïndividualiseerd studietraject aanvragen bij de trajectbegeleider
van de faculteit.
Wie meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen kan voor deze
procedure terecht op www.ugent.be/ps/vrijstellingen.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infosessie
24 april 2019, 15 u. tot 17.30 u., Campus Aula, Aula,
Voldersstraat 9, Gent (doorlopend infobeurs)
www.ugent.be/nl/studeren/masteropleidingen

Via voorbereidingsprogramma:
(56 studiepunten: Internationale Politiek)
(54 studiepunten: Nationale Politiek)

−− (ander) academisch bachelor- of masterdiploma

Trajectbegeleiding
Anneke D’Hollander
T 09 264 91 78 – TB.PSW@ugent.be

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot 1 januari 2019.

Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

