OVERGANGSMAATREGELEN MSc in de Politieke Wetenschappen 19-20

Beste studenten politieke wetenschappen,
Vanaf academiejaar 2019-2020 zijn er twee nieuwe masters in de politieke wetenschappen:
-

Een Nederlandstalige master in de politieke wetenschappen: democratie en leiderschap
Een Engelstalige master in de politieke wetenschappen: European and International
Governance

Voor studenten die in 2018-2019 vakken opnemen in de huidige master en niet (kunnen) afstuderen,
hebben we volgende overgangsmaatregelen uitgewerkt.
1. Je blijft in de huidige, uitdovende master in de politieke wetenschappen. Behaalde credits
in 18-19 (of eerder) worden overgedragen en je legt in 19-20 de resterende vakken af. Enkele
aandachtspunten hierbij:
a. Het vak Onderzoeksdesign gaat van 6 naar 3 sp en de onderzoeksmodule (3 sp)
wordt niet langer gegeven. Studenten die in 18-19 6 keuzevakken (36 sp) hebben
opgenomen, zullen dan in 19-20 nog één keuzevak (6 sp) moeten opnemen, naast de
Masterproef (15 sp) en Onderzoeksdesign (3 sp).
b. Deze vakken worden niet meer aangeboden:
i. Asia’s International Politics
ii. Politieke structuren van de VSA en Canada
iii. Public Policy Analysis
iv. Vakken van de UGent en de UA
v. European Union International Relations Law (University of Kent)
c. Het programma van de uitdovende master vind je via deze link of via de
studievereisten in je student self service.
d. Je hebt de mogelijkheid om binnen de uitdovende master (nieuwe) vakken uit de
twee nieuwe masters op te nemen als keuzevakken. Indien je dit wenst, gelieve dan
bij de start van het academiejaar hiervoor contact op te nemen met Romy Demol, de
studietrajectbegeleider.
e. Bij de start van het academiejaar kan je gewoon opnieuw inschrijven voor deze
master (via ‘herinschrijven’).
2. Je wil de overstap maken naar de master politieke wetenschappen: democratie en
leiderschap. Maximum 18 sp kunnen overgedragen worden in de keuzeruimte van deze
nieuwe master. Deze vakken moet je zeker afleggen: Masterproef 15 sp, Onderzoeksdesign 3
sp, Challenges to Democracy 6 sp, Leiderschapsforum 6 sp, Burgerschap en participatie 6 sp,
Stage of Beleidsinnovatielab (6 sp). Eventueel nog keuzevakken, afhankelijk van het aantal
overgedragen sp.
a. Het programma van deze master vind je via deze link.
b. Studenten die deze overstap willen maken, zullen bij de start van het academiejaar
een nieuwe aanmelding/inschrijving moeten doen (nieuw programma) en geen
herinschrijving.
c. Deze master wordt ook aangeboden voor werkstudenten.
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d. Om na te gaan of je keuzevakken correct zijn overgedragen, neem je best contact op
met de studietrajectbegeleider via stbfaces@vub.be.

3. Je wil de overstap maken naar de master in political science: European and International
Governance. Maximum 6 sp kunnen overgedragen worden in de keuzeruimte van deze
nieuwe master. Deze vakken moet je zeker afleggen: Master Thesis 15 sp, Research Design
and Methodology 3 sp, 6 verplichte vakken (48 sp). Eventueel nog een keuzevak, afhankelijk
van de overgedragen sp.
a. Het programma van deze master vind je via deze link.
b. Studenten die deze overstap willen maken, zullen bij de start van het academiejaar
een nieuwe aanmelding/inschrijving moeten doen (nieuw programma) en geen
herinschrijving.
c. Om na te gaan of je keuzevak correct is overgedragen, neem je best contact op met
de studietrajectbegeleider via stbfaces@vub.be.

Indien je nog vragen hebt over je individuele situatie, aarzel dan niet me te contacteren via
stbfaces@vub.be.

Vriendelijke groeten,
Romy Demol
studietrajectbegeleider

