
Feiten en cijfers

Internationale betrekkingen
Programma Politicologie
Start: Alleen in semester 1
Periode: Semester 1 en 2
Credits:30 EC
Taal Nederlands, Engels
Ingangseis:
Afgerond eerste jaar van een
universitaire bachelor.
De minor is niet mogelijk na 
een
HBO propedeuse.

De minor Internationale betrekkingen wordt aangeboden door de opleiding 
Politicologie aan studenten die basiskennis en inzicht willen verwerven in de 
(ontwikkeling van de) internationale machtsverhoudingen. Het programma is met 
name geschikt voor studenten die een functie in een internationale context nastreven.

Het vakgebied Internationale betrekkingen houdt zich bezig met
politieke, economische en sociale conflicten waarvan aard, oorzaken en gevolgen 
nationale grenzen overschrijden.
Oplossingen kunnen daardoor niet gezocht worden binnen de kaders van de nationale 
politiek alleen.

www.uva.nl/minors

Internationale betrekkingen

Minor 2020-2021

Sociale Wetenschappen



Internationale conflicten raken de 
verhoudingen tussen staten, maar ook de
verhoudingen tussen statelijke en 
niet-statelijke politieke actoren, zoals
multinationale ondernemingen en 
niet-gouvernementele organisaties
(NGO's). Aan de orde komen o.a. 
vraagstukken rond buitenlandse
politiek, diplomatie, conflict, 
samenwerking en integratie. Omgekeerd
werken de internationale verhoudingen in 
ruime zin weer in op de maatschappij van 
afzonderlijke landen. De minor probeert de 
basis te leggen voor een beter begrip van 
deze verschijnselen.
Het minorprogramma is verspreid over 
twee semesters (1 jaar). Vanwege volgorde 
eisen kan alleen in semester 1 met de minor 
worden gestart.

Vakken:
• Basisprogramma Internationale 
betrekkingen (semester 1, blok 2 en 3) 12
EC
• Core module International Relations 
(semester 2, blok 4 en 5) 12 EC
• Keuzevak 6 EC (zie studiegids)
Deze minor is opgezet als een tweetalig 
programma, wat betekent dat

Nederlandstalige studenten ervoor kunnen 
kiezen om sommige werkgroepen in het 
Nederlands te volgen en in het Nederlands 
mogen schrijven. Echter, het is mogelijk dat 
indien zich te weinig Nederlandstalige
studenten inschrijven de Nederlandstalige 
groepen niet doorgaan en het onderwijs 
volledig in het Engels is.

Aanmelden:
1) Studenten van andere universiteiten 
moeten zich bij de UvA inschrijven
als bijvakstudent, zie 
http://www.studielink.nl.
2) Meld je aan voor de minor via het 
aanmeldformulier in de UvA
studiegids.
3) Schrijf je daarna in voor de vakken via 
SIS.

Informatie:
Mw. dr. Abbey Steele, a.a.steele@uva.nl

College Sociale 
Wetenschappen
T: +31 (0)20 525 3777
E: minor-csw@uva.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag, 09:00 –
17:00
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1018 WV Amsterdam
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