POLITICOLOGIE
VAKKEN IN HET EERSTE JAAR
VAK

WAT LEER JE?

STATE, POWER AND CONFLICT

In dit vak leg je de basis. Je maakt kennis met de fundamentele politicologische concepten, zoals macht. Je leert ook hoe je zo'n
concepten kan toepassen in de analyse van vraagstukken in de wereldpolitiek, zoals oorlog, migratie en de opkomst van China.

BACHELORWERKGROEP I

In kleinschalige en intensieve werkgroepen zul je de basisvaardigheden van wetenschapsbeoefening aanleren aan de hand van klassieke
en recente teksten uit de politicologie.

BESTUUR, POLITIEK EN SAMENLEVING

Politiek geeft richting aan de samenleving en is van groot belang voor het functioneren van de publieke sector. In dit vak bestudeer je
uiteenlopende politieke systemen, instituties en politieke processen en hun implicaties voor bestuur en beleid.

METHODOLOGIE VAN
SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

In dit vak leer je hoe je een politicologisch probleem kunt vertalen naar een onderzoekbare onderzoeksvraag. Daarnaast maak je kennis
met de verschillende onderzoeksmethoden waarop deze kan worden beantwoord.

BACHELORWERKGROEP II

Met de recent verworven onderzoeksvaardigheden op zak, zul je tijdens dit vak zelf een onderzoek uitvoeren naar een uitdagend
vraagstuk uit de hedendaagse Nederlandse politiek.

HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

Door het bestuderen van de geschiedenis van politieke filosofie leer je over de diverse politieke werelden en denkbeelden uit het
verleden. In dit vak wordt met name stil gestaan bij het concept vrijheid in de westerse politieke filosofie.

BESCHRIJVENDE EN INFERENTIËLE STATISTIEK

Kwantitatieve methoden hebben een belangrijke rol in sociaal‐wetenschappelijk onderzoek. In dit vak leer je de basis technieken voor het
verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens om politieke vraagstukken op te lossen.

NEDERLANDSE POLITIEK EN KWALITATIEVE
METHODEN

In dit vak verdiep je je in de werking van het Nederlandse politieke systeem en leer je daaraan verwante vraagstukken te onderzoeken
met behulp van kwalitatieve methoden, zoals interviews en de analyse van (beleids)documenten.

WETENSCHAPSGESCHIEDENIS: INSTITUTIES

Instituties liggen aan de basis van onze maatschappij. In dit vak bestudeer je belangrijke instituties in o.a. de economie, de
verzorgingsstaat en de wetenschap en je leert hun ontstaan en werking te doorgronden.

BACHELORWERKGROEP III

Als politicoloog bevind je je in een unieke positie om theoretische inzichten te gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen.
Tijdens dit vak zal je in de rol van een diplomaat een vraagstuk van wereldbelang aanpakken bij een VN‐simulatiespel.
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