
OVERGANGSMAATREGELEN PROGRAMMAHERVORMING 
POLITIEKE WETENSCHAPPEN 2023-2024 
 
Vanaf academiejaar 2023-2024 zullen er een aantal vakken wijzigen in het programma 
politieke wetenschappen. Het vernieuwd programma kan je raadplegen in de studiekiezer 
(doorklikken naar het gewenste programma). Welke gevolgen deze wijzigingen voor jouw 
studietraject hebben kan je hieronder nalezen.  
 

Dit zijn overgangsmaatregelen die enkel geldig zijn in academiejaar 2023-2024.  
 
Vragen? Contacteer je trajectbegeleider via tb.psw@ugent.be  
 
Ga naar:  
 

- 1e bachelor politieke wetenschappen 
- 2e bachelor politieke wetenschappen 
- 3e bachelor politieke wetenschappen: major internationale politiek 
- 3e bachelor politieke wetenschappen: major nationale politiek 
- Master politieke wetenschappen – internationale politiek 
- Master politieke wetenschappen – nationale politiek 
- Master Conflict and Development Studies 

 
 
 
  

https://studiekiezer.ugent.be/
mailto:tb.psw@ugent.be


1e bachelor politieke wetenschappen 
 
PROGRAMMAHERVORMING: 

 
- ‘Economie’ 4 SP verhuist van BA2 naar BA1 
- ‘Geschiedenis van de internationale politiek’ 6 SP verhuist van BA2 naar BA1 
- ‘Belgische binnenlandse politiek’ 6 SP (= het voormalige vak ‘interne Belgische 

politiek’) verhuist van BA2 naar BA1 
 

- ‘Inleiding tot de wereldpolitiek’ 6 SP wordt geschrapt 
- ‘Belgische politieke geschiedenis’ 5 SP wordt geschrapt 
- ‘Algemene beginselen van het recht’ 5 SP wordt geschrapt 

 
OVERGANGSMAATREGELEN: 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘inleiding tot de wereldpolitiek’ (6 SP)? Volg dan nu 
‘geschiedenis van de internationale politiek’ (6 SP). 
 
Ben je reeds geslaagd voor ‘geschiedenis van de internationale politiek’, dan volg je 
het vak ‘economie’ (4 SP).  
Ben je reeds geslaagd voor ‘geschiedenis van de internationale politiek’ én 
‘economie’, dan volg je ‘Belgische Binnenlandse Politiek’ (6 SP). 
Ben je reeds geslaagd voor ‘geschiedenis van de internationale politiek’, ‘economie’ 
en ‘Belgische Binnenlandse Politiek’, dan volg je een vak uit het vernieuwde tweede 
bachelorjaar. Neem contact op met de trajectbegeleider om te weten te komen welk 
vak dit is. 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘Belgische politieke geschiedenis (5 SP)? Volg dan nu 
‘Belgische binnenlandse politiek’ (6 SP) (= het voormalige vak ‘interne Belgische 
politiek’). 
 
Ben je reeds geslaagd voor ‘interne Belgische politiek’ in BA2? Volg dan Geschiedenis 
van de internationale politiek.  
Ben je reeds geslaagd voor ‘interne Belgische politiek’ en ‘geschiedenis van de 
internationale politiek’? Volg dan het vak ‘economie’. 
Ben je reeds geslaagd voor ‘interne Belgische politiek’, ‘geschiedenis van de 
internationale politiek’ en ‘economie’, dan volg je een vak uit het vernieuwde 
tweede bachelorjaar. Neem contact op met de trajectbegeleider om te weten te 
komen welk vak. 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘algemene beginselen van het recht’ (5 SP)? Volg dan 
nu het vak ‘economie’ (4 SP).  
 
Ben je reeds geslaagd voor ‘economie’? Volg dan één van deze twee vakken naar 
keuze: ‘Belgische binnenlandse politiek’ (6 SP) of ‘geschiedenis van de internationale 
politiek’ (6 SP). Als je ‘Belgische binnenlandse politiek’ (of ‘interne Belgische politiek’ 
reeds behaald hebt), dan volg je ‘geschiedenis van de internationale politiek’ en 



omgekeerd.  
Als je reeds geslaagd bent voor ‘economie’, ‘Belgische binnenlandse politiek’ en 
‘geschiedenis van de internationale politiek’, dan volg je een vak uit het vernieuwde 
tweede bachelorjaar. Neem contact op met de trajectbegeleider om te weten te 
komen welk vak.  



2e bachelor politieke wetenschappen 
 
PROGRAMMAHERVORMING: 

 
- ‘academische en professionele vaardigheden’ 6 SP (= voormalig ‘werkcollege 

politieke wetenschappen’) 
- ‘kwalitatief onderzoeksdesign’ 3 SP (= voormalig ‘inleiding kwalitatieve 

onderzoeksmethoden’) 
- ‘kwantitatieve onderzoekstechnieken’ 5 SP (= nieuw vak) 
- ‘theorie van de internationale betrekkingen’ verhuist van BA3 naar BA2 
- ‘politieke filosofie’ verhuist van BA3 naar BA2 
- ‘vergelijkende politiek’ (= voormalig comparatieve politicologie) verhuist van BA3 

naar BA2 
 

- Geen keuze meer in BA2, maar volgende vakken worden plichtsvakken: 
 
- ‘Europese politieke integratie’ 
- ‘structuur en conflict in het Globale Zuiden’ 
- ‘Belgisch publiekrecht’ 
- ‘inleiding bestuurskunde’ 
- ‘politieke vraagstukken van duurzaamheid’ 
 

- ‘werkcollege politieke wetenschappen’ wordt ‘academische en professionele 
vaardigheden’ 

- ‘inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken’ wordt ‘kwalitatief 
onderzoeksdesign’ 

- ‘economie’ verhuist van BA2 naar BA1 
- ‘geschiedenis van de internationale politiek’ verhuist van BA2 naar BA1 
- ‘interne Belgische politiek’ verhuist van BA2 naar BA1 (en wordt Belgische 

binnenlandse politiek) 
 
 

OVERGANGSMAATREGELEN: 
 

- Wie in een modeltraject start in BA2 volgt het vak 'economie' in plaats van 'politieke 
filosofie'. 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘werkcollege politieke wetenschappen (6 SP)? Volg 
dan nu ‘academische en professionele vaardigheden’ (6 SP). 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken’? 
Volg dan nu ‘kwalitatief onderzoeksdesign’. 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘economie’? Volg dan opnieuw het vak ‘economie’ 
(dat nu in het eerste bachelorjaar zit maar in jouw curriculum in BA2 zal blijven). 
 



- Ben je nog niet geslaagd voor ‘geschiedenis van de internationale politiek’? Volg 
dan één van deze drie vakken naar keuze: ‘Theorie van de internationale 
betrekkingen’, ‘vergelijkende politiek’ of ‘politieke filosofie’. Als je de overige twee 
vakken uit deze keuze nog niet behaald hebt zal je deze twee overige vakken in BA3 
volgen in plaats van de minor in BA3.  
 

- Ben je nog niet geslaagd voor ‘interne Belgische politiek’? Volg dan één van deze 
drie vakken naar keuze: ‘Theorie van de internationale betrekkingen’, ‘vergelijkende 
politiek’ of ‘politieke filosofie’. Als je de overige twee vakken uit deze keuze nog niet 
behaald hebt zal je deze twee overige vakken in BA3 nog volgen in plaats van de 
minor in BA3. 
 

- Ben je nog niet geslaagd voor één of meerdere minorvakken in BA2? Volg dan één 
of twee (naargelang het aantal studiepunten je in de minor reeds behaald hebt) van 
één of meerdere van deze drie vakken naar keuze: ‘Theorie van de internationale 
betrekkingen’, ‘vergelijkende politiek’ of ‘politieke filosofie’. Als je de overige vakken 
uit deze keuze nog niet behaald hebt zal je deze twee overige vakken in BA3 nog 
volgen in plaats van (een deel van) de minor in BA3. 
 

 
  



3e bachelor politieke wetenschappen: major Europese en 
wereldpolitiek 
 
PROGRAMMAHERVORMING: 
 

- ‘Politieke filosofie’ gaat van BA3 naar BA2. 
- ‘Comparatieve politicologie’ gaat van BA3 naar BA2 als ‘vergelijkende politiek’. 
- ‘Theorie van de internationale betrekking’ gaat van BA3 naar BA2. 
- ‘Conflict in het Globale Zuiden’ wordt geschrapt en wordt ‘conflictstudies’. 
- De keuze tussen ‘politieke vraagstukken van duurzaamheid’, ‘ontwikkeling in het 

Globale Zuiden’ en ‘humanitair beleid’ wordt geschrapt. Humanitair beleid gaat naar 
de master Conflict and Development Studies, Politieke vraagstukken van 
duurzaamheid gaat naar BA2. 

- ‘Conflictstudies’ nieuw vak in BA3. 
- ‘Internationaal publiekrecht’ dit gaat van de master internationale politiek naar BA3.  
- ‘Beleidsanalyse’ verplicht vak in BA3. 
- Minor van 10 SP 

 
 
OVERGANGSMAATREGELEN: 

 
- Ben je niet geslaagd voor ‘theorie van de internationale betrekkingen’? Volg dit 

dan opnieuw in BA2.  
 

- Ben je niet geslaagd voor ‘politieke filosofie’? Volg dit dan opnieuw in BA2. Je kan 
ook kiezen voor ‘internationaal publiekrecht’ of ‘beleidsanalyse’, als die nog geen 
andere plaats in je curriculum hebben.  
 

- Ben je niet geslaagd voor ‘comparatieve politicologie’? Volg dit dan opnieuw in BA2 
als ‘vergelijkende politiek’. Je kan ook kiezen voor ‘internationaal publiekrecht’ of 
‘beleidsanalyse’, als die nog geen andere plaats in je curriculum hebben. 
 

- Ben je niet geslaagd voor ‘conflict in het Globale Zuiden’? Volg dan ‘conflictstudies’. 
- Ben je niet geslaagd voor één van de keuzevakken ‘politieke vraagstukken van 

duurzaamheid’, ‘ontwikkeling in het Globale Zuiden’ of ‘humanitair beleid’? Volg dan 
‘internationaal publiekrecht’, ‘beleidsanalyse’ of ‘politieke vraagstukken van 
duurzaamheid’.  
 

- Wie start in BA3 en de minor reeds behaald heeft in BA2, volgt in plaats van de 
minor in de vernieuwde BA3 verplicht ‘theorie van de internationale betrekkingen’ 
(voor wie de major Europese en wereldpolitiek kiest) of verplicht ‘vergelijkende 
politiek’ (voor wie de major nationale politiek kiest). Het tweede vak dat in de minor 
wordt opgenomen wordt vrij gekozen uit ‘Theorie van de internationale 
betrekkingen’, ‘vergelijkende politiek’ of ‘politieke filosofie’. 

  



3e bachelor politieke wetenschappen: major nationale politiek 
 
PROGRAMMAHERVORMING: 

 
- ‘Politieke filosofie’ gaat van BA3 naar BA2. 
- ‘Comparatieve politicologie’ gaat van BA3 naar BA2 als ‘vergelijkende politiek’. 
- ‘Verkiezingen en politieke vertegenwoordiging’ gaat naar de master nationale 

politiek. 
- ‘Beleidsanalyse’ verplicht vak in BA3. 
- ‘Centrale besturen’ verplicht vak in BA3. 
- Minor van 10 SP 

 
OVERGANGSMAATREGELEN: 
 

- Ben je niet geslaagd voor ‘politieke filosofie’? Volg dit dan opnieuw in BA2. 
 

- Ben je niet geslaagd voor ‘comparatieve politicologie’? Volg dit dan opnieuw in BA2 
als ‘vergelijkende politiek’. 
 

- Ben je niet geslaagd voor ‘verkiezingen en politieke vertegenwoordiging’? Volg dan 
‘centrale besturen’ (het vak ‘verkiezingen en politieke vertegenwoordiging’ zal in de 
master terugkeren). 
 

- Wie start in BA3 en de minor reeds behaald heeft in BA2, volgt in plaats van de 
minor in de vernieuwde BA3 verplicht de vakken ‘politieke filosofie’ en 
‘comparatieve politicologie’.   



Master politieke wetenschappen – internationale politiek 
 
 
PROGRAMMAHERVORMING 
 
Internationaal publiekrecht verhuist van de master naar BA3. 
  
OVERGANGSMAATREGEL 
 
Wie in 'internationaal publiekrecht' nog niet gevolgd heeft of er niet voor geslaagd is volgt 
dit vak opnieuw in BA3. Dit komt in de plaats van één van de keuzeopleidingsonderdelen. 

 
  



Master politieke wetenschappen – nationale politiek 
 
PROGRAMMAHERVORMING 

 
Het vak ‘Verkiezingen en politieke vertegenwoordiging’ gaat van BA3 naar de master en 
vervangt daar ‘Actuele vraagstukken van de Belgische politiek’. 
  
 
OVERGANGSMAATREGEL 
 
Wie niet geslaagd is voor ‘actuele vraagstukken van de Belgische politiek’ volgt nu 
‘verkiezingen en politieke vertegenwoordiging’.  
Wie het vak ‘Verkiezingen en politieke vertegenwoordiging’ reeds behaald heeft, volgt in 
de plaats ‘centrale besturen’.  
 

  



Master Conflict and Development Studies 
 
PROGRAMMAHERVORMING 
 

− 'Humanitair beleid' gaat van BA3 naar de master als één van de seminarvakken 
'Humanitarian Policy'. 

− 'Politics of Conflict: seminars' en 'Politics of Development: seminars' worden 
samengevoegd in één vak: 'Seminars in Politics of Conflict and Development'.  

 
OVERGANGSMAATREGELEN 
 
Wie in de bachelor politieke wetenschappen of het schakelprogramma Conflict and 
Development Studies (of via een ander traject) het vak ‘humanitair beleid’ heeft behaald, 
volgt in de master niet het vak ‘Humanitarian Policy’. Je kiest in dat geval een ander 
seminarievak uit de vaste lijst. 
 
Wie 'Politics of Conflict: seminars' reeds behaald heeft, maar nog niet 'Politics of 
Development: seminars'  volgt in plaats van 'Politics of Development: seminars' een extra 
vak uit de lijst met seminars. 

 
Wie 'Politics of Development: seminars' reeds behaald heeft, maar nog niet 'Politics of 
Conflict: seminars'  volgt in plaats van 'Politics of Conflict: seminars' een extra vak uit de lijst 
met seminars. 
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