STUDIEWIJZER
VOOR EN DOOR STUDENTEN

Dank aan Ameline Coens, Ferre Loeckx, Max Piens, Matthias Vandevoort en
Robbe Van Grembergen voor het samenstellen van deze studiewijzer.
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INLEIDING

Beste student, welkom!
Nu het middelbaar en de zomervakantie er op zitten, is het tijd voor een nieuw
hoofdstuk in jullie leven: de universiteit. Je zal er kennis maken met nieuwe mensen,
op kot gaan, de uitgaansbuurt ... maar ook met volle aula’s, proffen en cursussen! Dat
eerste laten we aan jullie over, maar met dat laatste kunnen we wel een handje
helpen.
Deze studiewijzer geeft je tips en tricks van jouw voorgangers om jou dat laatste
duwtje in de rug te geven. Per vak vind je een overzicht van o.a. de
moeilijkheidsgraad, werklast, inhoud van de lessen, … inclusief
studiebegeleiding van het monitoraat en handige studietips van studiegenoten.
Daarnaast is er op Ufora voor elk vak een document met examenweetjes en
studietips te vinden. Let wel op, iedere student is anders en heeft een andere
aanpak. Doe dus wat voor jou het best werkt en wat je natuurlijk kan volhouden.
Heb je vragen? Aarzel dan zeker niet om ons aan te spreken, een berichtje te posten
in de facebookgroep van jouw richting en jaar, of gewoon een mailtje te sturen voor
wat raad van het monitoraat.
Als we toch al met een eerste tip mogen starten: Laat die boeken de eerste week
dicht en geniet van de start van een geweldige tijd aan onze faculteit!
Veel plezier en succes gewenst,
Het StuRa-team
…En wat met tussentijdse toetsen?
De tussentijdse toetsen worden georganiseerd in de loop van november voor bijna alle
eerste semestervakken. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om je als
eerstebachelorstudent sneller de kans te geven om jouw studieaanpak bij te sturen.
Bovendien geven deze toetsen een goed zicht van de verwachte examenvragen, zijn ze
een goede voorbereiding én verhogen ze jouw slaagkansen op jouw eerste
examenperiode in januari.
Elke tussentijdse toets beslaat ongeveer een kwart van de leerstof, maar opgelet, de
leerstof valt niet weg voor het examen. De punten van de tussentijdse toetsen tellen mee
voor 4 punten op het examen in de 1ste zittijd in januari, het examen staat dan op 16
punten.
Bezorgen deze tussentijdse toetsen je nu al kopzorgen? Geen paniek! In het eerste
semester is er voortaan ook een lesvrije dag voorzien, die je volledig kan gebruiken om te
studeren. Bovendien is er na elke tussentijdse toets feedback en ondersteuning van het
monitoraat, waardoor je helemaal voorbereid bent op de examens!
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STURA
StuRa is de studentenraad van de faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen aan de Universiteit Gent. We vormen de spreekbuis van
de studenten op vlak van onderwijs, diversiteit, ICT, internationalisering en
duurzaamheid. Ons belangrijkste werk is het verdedigen van de
studentenbelangen. We doen dat op verschillende niveaus en op diverse
manieren. Dat kan gaan van het verbeteren van de kwaliteit van de
opleidingen in commissies tot acties bij het Rectoraat.
Op deze manier krijgen wij inspraak in het beleid van de faculteit en de
kwaliteit van de opleiding. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat
onderwijsgerelateerde klachten bij onze studenten (bv. over
opleidingsonderdelen, moeilijkheden met professoren of examenroosters)
worden aangepakt.
StuRa komt maandelijks samen om te praten over de "hot topics" die
studenten aanbelangen. We nemen hierover standpunten in en houden
studenten op de hoogte van het reilen en zeilen aan onze universiteit. Onze
vergaderingen spelen zich af in een amicale sfeer waarbij we streven naar
een hartelijk groepsgevoel waar iedereen zich in thuis kan voelen.
Bovendien vormen we een toffe bende die geregeld samenkomt om iets
te drinken of eten. Iedereen is ook welkom op de jaarlijkse StuRa Quiz!
Kortom, enthousiaste studenten die graag willen meewerken en/of goede
ideeën hebben zijn altijd welkom bij StuRa!

Leer het bestuur van StuRa kennen op stura.ugent.be/wie/
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FACULTAIRE DIENSTEN

Decaan
(Herwig Reynaert)
De decaan heeft de algemene leiding van de faculteit en
is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer.

Facultaire
Studentenadministratie (FSA)

Ombudspersoon
(Sarah van Leuven)
Bij geschillen met lesgevers kan je
voor de meeste meldingen of
klachten terecht bij de
ombudspersoon.

Bij de FSA kan je terecht voor allerlei
vragen, gaande van vragen over je
curriculum tot het meedelen van
ziekte bij examens.

Monitoraat
Studiebegeleiding

Trajectbegeleiding

Bij Ester, Kaat en Gert kan je terecht voor
algemene begeleiding bij studieaanpak en
vakinhoudelijke begeleiding.

Bij Anneke en Kris kan je terecht
voor advies over je studietrajecten voortgang.

Als eerstejaar zal je het meeste in contact komen met de studiebegeleiders.
Je kan hen steeds bereiken via Microsoft Teams en e-mail.
Tip! Volg hen op Instagram: @studiebegeleiders.psw
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COMMUNICATIEWETENSCHAP
Studiepunten: 6

Docent: Stijn Joye

Beschrijving: Deze cursus geeft je een historisch overzicht van
communicatie, media en communicatiewetenschappen.
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen.
Tussentijdse toets
Moeilijkheidsgraad:
Werklast: Laag
Studiebegeleiding: Ester van het monitoraat verzorgt de vakinhoudelijke
begeleiding. Je kan haar bereiken via Ester.DeBoeck@UGent.be
Tips:
Tijdens de lessen worden de theorieën aan de actualiteit gekoppeld. Zo
kan je de theorie beter onthouden.
Prof. Joye maakt in de lessen duidelijk aan welke hoofdstukken je meer en
minder aandacht moet schenken. Volg de lessen dus zeker!
De slides zijn een vertrekpunt om de essentie eruit te halen. Het
handboek is een must om je daarna te verdiepen in de belangrijke
theoretische scholen en paradigma’s.
Mindmaps en flashcards maken van de belangrijkste theoretische
scholen, paradigma’s en auteurs zijn een goede methode om alles te
vergelijken.
Maak een duidelijk overzicht van de mediatheorieën. Vergelijk ze met
elkaar (gelijkenissen, verschillen, auteurs).
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POLITICOLOGIE
Studiepunten: 6

Docent: Carl Devos & Nicolas Bouteca

Beschrijving: Deze cursus wil je kennis laten maken met de voornaamste
instellingen, processen, actoren en kenmerken van de Belgische politiek.
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen.
Tussentijdse toets
Moeilijkheidsgraad:

Werklast: Hoog
Studiebegeleiding: Kaat van het monitoraat verzorgt de vakinhoudelijke
begeleiding. Je kan haar bereiken via Kaat.Teerlinck@UGent.be
Tips:

Begin op tijd! De moeilijkheid van de cursus ligt niet per se bij de leerstof
(al is het soms echt pittig), maar ligt voor het overgrote deel in tijdsnood.
Structuur in het boek brengen is een must. Dit kan aan de hand van
mindmaps, post-its, markeringen en het uitwerken van de inhoudstafel.
Volg dagelijks de belangrijke politieke thema's. Anticipeer al op het examen,
en probeer de politieke actualiteit te koppelen aan de theorieën in je boek.
Werk hiervoor samen met medestudenten.
Volg het twitteraccount van de docenten. Vaak leggen ze daar de nadruk op
de politieke actualiteit die je zeker moet kennen.
Maak een lijst van de parate kennis (bv. ministers en hun bevoegdheden).
Hang deze op op een plek waar je vaak langskomt (bv. toilet, koelkast).
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SOCIALE EN POLITIEKE LEERSTELSELS
Studiepunten: 5

Docent: Sami Zemni

Beschrijving: Deze cursus wil je vertrouwd maken met politieke ideologieën,
stromingen en filosofen.
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen.
Tussentijdse toets
Moeilijkheidsgraad:

Werklast: Laag
Studiebegeleiding: Ester van het monitoraat verzorgt de vakinhoudelijke
begeleiding. Je kan haar bereiken via Ester.DeBoeck@UGent.be
Tips:
Volg zeker de lessen! Prof. Zemni legt het enorm boeiend uit, waardoor
je echt gestimuleerd wordt om de leerstof te onthouden.
Maak per denker een flashcard van de belangrijkste kenmerken en de
specifieke stroming/ideologie.
Maak een tijdlijn van de volledige cursus met de belangrijke personen en
stromingen.
Studeer de leerstof, zoals de lessen gegeven worden, chronologisch.
Bij deze cursus kan het interessant zijn je geschiedeniscursus uit het
middelbaar te herbekijken.
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SOCIOLOGIE
Studiepunten: 6

Docent: Bart Van de Putte

Beschrijving: Deze cursus brengt je kennis bij van de voornaamste
theorieën binnen de sociologie. Je leert er de sociale werkelijkheid analytisch
benaderen.
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
Moeilijkheidsgraad:

Werklast: Gemiddeld
Studiebegeleiding: Gert van het monitoraat verzorgt de vakinhoudelijke
begeleiding. Je kan hem bereiken via Gert.VanderGoten@UGent.be
Tips:
Voor dit vak is er geen tussentijdse toets, maar er zijn wel opdrachten die je
tijdens het semester door moet maken. Laat dit echter niet liggen. Het zijn
bovendien puntenpakkers!
Het handboek en de historische denkers zijn essentieel. Het handboek
heeft een duidelijke lay-out, waarbij namen en termen vetgedrukt zijn.
Probeer verbanden te zien tussen de hoofdstukken.
Het meerkeuze-examen is moeilijker dan verwacht. Onderschat het dus
niet, leer gedetailleerd en begrijp wat je leert.
Probeer tijdens het blokken de leerstof toe te passen op de actualiteit. Op
het examen zijn er namelijk ook toepassingsvragen.

10

STATISTIEK
Studiepunten: 6

Docent: John Lievens

Beschrijving: Deze cursus geeft je een inleiding tot de basisbeginselen van
de statistiek in de sociale wetenschappen. In de cursus ligt de focus op
kwantitatief onderzoek.
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
Tussentijdse toets
Moeilijkheidsgraad:

Werklast: Hoog
Studiebegeleiding: Gert van het monitoraat verzorgt de vakinhoudelijke
begeleiding. Je kan hem bereiken via Gert.VanderGoten@UGent.be
Tips:
Geen paniek als je weinig uren wiskunde in het middelbaar hebt gehad. De
lessen starten namelijk vanaf nul, maar het tempo verhoogt wel gradueel
naarmate het semester vordert.
De wekelijkse oefencolleges en monitoraat-sessies van Gert zijn super
belangrijk, kom hier zeker naartoe! Er worden namelijk examenvragen
besproken.
Houd je niet in om vragen te stellen tijdens sessies en oefencolleges. Hoe
meer vragen je stelt, hoe beter je het vak zult begrijpen.
Er is veel oefenmateriaal beschikbaar, maak ook zeker alle C* oefeningen.
Oefeningen zijn belangrijk, maar verlies ook de theorie niet uit het oog. Het
examen bestaat uit meerdere meerkeuzevragen die peilen naar jouw
theoretisch inzicht in statistiek.
Vergeet je rekenmachine niet op het examen! (Opgelet: geen
wetenschappelijk rekenmachine)
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ACTUELE POLITIEKE PROBLEMEN
Studiepunten: 4

Docent: Hendrik Vos

Beschrijving: Deze cursus gaat in op een aantal hedendaagse politieke
vraagstukken. Je leert in deze cursus debatteren en academische papers
schrijven.
Evaluatievorm: Participatie in debatten en papers
Moeilijkheidsgraad:

Werklast: Laag
Tips:
Neem actief deel aan de debatten. Jouw participatie staat namelijk op
punten.
Aanwezigheid op sessies zijn puntenpakkers. Kom hier dus zeker naartoe!
Durf feedback aan de prof vragen na een minder punt op een paper.
Het document op Ufora over "Hoe academisch schrijven?" (schrijfstijl,
structuur, bronvermelding in APA-stijl) is zeer handig om vlot van start te
gaan.
Een uitmuntende paper begint bij het op tijd opzoeken van bronnen en je
inlezen in jouw thema.
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ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE
PROBLEMEN
Studiepunten: 6

Docent: Piet Bracke

Beschrijving: In deze cursus verwerf je inzicht in actuele sociale problemen
en hun specifieke, historische en maatschappelijke context
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met open vragen, papers en spreekbeurt.
Moeilijkheidsgraad:

Werklast: Hoog
Tips:
De werklast wordt als hoger ervaren in het tweede semester door papers
en spreekbeurt. Houd hier rekening mee.
Gebruik alle hulpmiddelen die de lesgevers aanbieden.
Focus je bij het herhalen eerst op de slides in de lessen. Nadien zal je het
boek beter begrijpen.
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ACADEMISCH RAPPORTEREN
Studiepunten: 5

Docent: Koen Ponnet

Beschrijving: Deze cursus biedt je een overzicht van vindplaatsen van
bronnen en soorten bronnen. Daarnaast leer je ook zelfstandig bronnen
rapporteren.
Evaluatievorm: Schriftelijk examen met open en gesloten vragen en werkstuk.

Moeilijkheidsgraad:
Werklast: Gemiddeld
Tips:
De paper is niet eenvoudig. Begin op tijd en vraag veel feedback aan jouw
begeleider om te weten wat goed en minder goed is.
De APA-stijl is – zeker in het begin – even wennen vooraleer je het onder de
knie hebt.
Maak voldoende oefeningen doorheen het jaar.
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BINGO
StuRa's knotsgekke bingo voor tijdens de suffe of katerige momenten als
opletten toch niet meer lukt.
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@StuRaPSW
@StuRaPSW
stura.ugent.be
stura@ugent.be

