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Programma

Waar houden wij ons mee bezig?

De bacheloropleiding

Loopbaan en vervolgstudies
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Politiek is....

Politiek in de

‘enge zin’: waar politiek 

plaatsvindt
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Maar ook…

Politiek in de ‘brede zin’: een 

aspect van handelen   

(besluitvorming, macht)
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Van politiek naar politicologie

In hoeverre is er sprake van een

transatlantische eenheid in de reactie op de 

oorlog in Oekraine?

Welke machtsstructuren zijn van invloed op  

de verdeling van ouderlijke zorg? 

Hoe kunnen we electorale verschillen tussen 

grote steden en het platteland verklaren?
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De bacheloropleiding

▪ Een programma van 3 jaar

▪ 60 EC (studiepunten) per jaar, verdeeld over 2 

semesters 
8 wk 8 wk

4 
wk

Specialisatie en
differentiatie (1,5 jaar)

Basis (1,5 jaar)

▪ Sub-disciplinaire specialisaties in:

o Internationale Betrekkingen

o Bestuur & Beleid

o Vergelijkende Politicologie

o Politieke Theorie
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Wat wij bieden

▪ Gekwalificeerde en internationale staf, betrokken bij onderzoek,  

onderwijs en het publieke debat

▪ Een samenhangend curriculum, gericht op zowel kennen als kunnen 

▪ Een afdeling en opleiding waar wetenschappelijk onderzoek van 

wezenlijk belang gezien wordt voor een universitaire opleiding

▪ Het breedste aanbod van specialisaties, keuzemogelijkheden en 

expertise in de politicologie, specifiek op het gebied van 

internationale betrekkingen

▪ Een goede infrastructuur voor begeleiding en ondersteuning van 

studenten in alle opzichten  
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Een tweetalige opleiding

• Een internationaal programma in een internationale én Nederlandse 

context

• De keuze tussen:

• Tweetalig programma: passief studeren in het Engels, actief

in het Nederlands (inclusief toetsing), graduele overgang 

naar Engels in het eerste semester

• Volledig Engelstalig programma: passief en actief in het 

Engels studeren 

• Geïntegreerd programma: één opleiding, twee taalvarianten
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Overzicht Politicologie per jaar

Jaar 1 en jaar 2 (curriculum):

• Hoorcollege-vakken

• Projectmatige vakken 

• Vaardigheden-vakken (werkgroepen)

Introduction to

Political

Science

Law and 

Politics 

Research 

Methods
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Overzicht Politicologie per jaar (2)

Jaar 2 en jaar 3 (specialiseren en differentiëren):

• Specialisatiemodule

• Keuzevakken

• Studeren in het buitenland/minor/stage 

• Bachelorscriptie

International Relations  

Conflict studies

Unequal

representation

International 

political economy



8-3-2022

Meer weten over het studieprogramma?

www.studiegids.uva.nl

http://www.studiegids.uva.nl/
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Loopbaan

• Maar wat word je dan…?

• Politicoloog! 

- Is op de hoogte van de grote politiek-maatschappelijke thema’s en doorziet 
politiek-bestuurlijke verhoudingen

- Is creatief, kritisch en analytisch sterk

- Kan goed schriftelijk en mondeling communiceren

• Waar?

- ‘Is er eigenlijk nog iemand die geen politicoloog is tegenwoordig?’

- Overheden (van supranationaal tot lokaal) 

- Non Gouvernementele Organisaties

- Bedrijven

- Media 

- Etc.
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Vragen?

➢ Stel je vragen nu

➢ Kijk op de UvA website: 

https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bachelor

➢ Open dagen en voorlichtingsdagen

➢ Hoe schrijf je je in (voor 1 mei)?

➢ Matching

➢ Vragen over de opleiding? Stuur een email naar: 

studieadviseur-pol@uva.nl

➢ Vragen over inschrijving => Central Student Service Desk

https://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bachelor
mailto:studieadviseur-pol@uva.nl
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Tot volgend jaar?


