Politicologie (BSc)
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Bij ons leer je de wereld kennen
Specialisaties
Politicologie (BSc)
Internationale politiek (BSc)
International Relations and Organisations (BSc)

Politicologie is een brede studie met veel diepgang. Je bestudeert politieke vraagstukken op lokaal,
nationaal en internationaal niveau, vanuit verschillende invalshoeken. Bij de start van je studie kun je
kiezen uit drie richtingen: Politicologie, Internationale Politiek of de Engelstalige, in Den Haag
gevestigde, specialisatie International Relations and Organisations. Je krijgt les van gerenommeerde,
betrokken docenten. In Leiden vind je een echte studentenstad met volop mogelijkheden om je te
ontwikkelen en ontspannen. Kies je voor Den Haag, de ‘juridische hoofdstad van de wereld’, dan is er
een internationale wereld te ontdekken.

De uiterste aanmelddatum voor studiejaar 2023-2024 is 15 januari 2023.

Wat is politicologie? Wat leer je aan deze opleiding? Wat kun je
daar vervolgens mee worden?
Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.
Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Accepteer cookies

Wie krijgt wat, wanneer en waarom?
Politiek gaat, kort gezegd, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Als politicoloog wil je
weten wie beslist, waarover en waarom, wie of wat daarop van invloed is, hoe de besluitvorming
verloopt en wat de gevolgen ervan zijn. Je wilt begrijpen hoe machtsrelaties en instituties werken, op
lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen; politiek raakt
immers het leven van ons allemaal.
Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de
nationale en internationale politiek. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen, burgeroorlogen of
lobbypraktijken. Je leert naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken met de analytische blik van een
wetenschapper. Je leert hoe je zelfstandig onderzoek doet en hoe je jouw bevindingen mondeling en
schriftelijk presenteert. De studie Politicologie biedt je zo een brede, gedegen academische vorming.

Onderwijs en onderzoek
Bij Politicologie krijg je onderwijs van inspirerende docenten. Het zijn bekende onderzoekers in hun
vakgebied, die hun fascinatie en expertise graag met je delen. Als student profiteer je hiervan. Docenten
geven college vanuit hun onderzoekervaring en bespreken met jou de nieuwste kennis, ideeën en vragen.

Drie specialisaties in een notendop
Leiden, specialisatie Politicologie:
kleinschaliger onderwijs
veel van de lessen worden in het Nederlands gegeven
Leiden is dé studentenstad bij uitstek
alle studievoorzieningen, musea en uitgaansgelegenheden dichtbij
bereidt je voor op de Nederlandse arbeidsmarkt
Leiden, specialisatie Internationale Politiek:
+ iets meer focus op internationale betrekkingen
Den Haag, specialisatie International Relations and Organisations:
de opleiding is geheel Engelstalig
studenten vanuit de hele wereld
Den Haag is volop in ontwikkeling en biedt de voorzieningen van een grote stad
strand en duinen op steenworp afstand
+ nog meer focus op internationale betrekkingen
gericht op internationale arbeidsmarkt

Chat met een student

Heb je een vraag over het studentenleven in Leiden, studeren aan de Universiteit Leiden of ben je op
zoek naar informatie over de opleiding Politicologie? Kom direct in contact met een van onze studenten!

Contact
Neem contact op met de universiteit over algemene vragen
Heb je algemene vragen over studeren aan de Universiteit Leiden?
Wil je meer weten over een of meerdere opleidingen of over onze voorlichtingsactiviteiten? Neem dan
contact op met de Studielijn per mail of telefoon 071 527 11 11. De Studielijn is op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Je krijgt een student aan de telefoon om je vragen te
beantwoorden.
Heb je vragen over je toelating en inschrijving?
Voor vragen over je toelating en inschrijving neem je contact op met het Studenteninformatiecentrum. Je
kunt ze bereiken op telefoonnummer 071 527 80 11 (bereikbaar tussen 11.00 en 16.00 uur op werkdagen)
of je vraag stellen in het online contactformulier.

Voorlichting
Heb je praktische vragen over onze voorlichtingsactiviteiten of het leven als student Politicologie?
Onze studentambassadeur staat je graag te woord:

Aisha Visser
info.politicologie@fsw.leidenuniv.nl

De opleiding
Wil je meer weten over Politicologie studeren? En heb je nog vragen die niet op deze site worden
beantwoord?
Onze studieadviseurs helpen je graag verder:

Daniëlle Lovink Studieadviseur

Wencke Appelman Studieadviseur

Selectie en plaatsing
Heb je vragen over de selectie- en plaatsingsprocedure?

Neem alsjeblieft aandachtig kennis van de pagina Aanmelding, selectie en plaatsing en van de
Veelgestelde vragen. Daarin wordt de procedure zeer gedetailleerd uitgelegd.
De commissie die gaat over de selectie en plaatsing is alleen per e-mail bereikbaar. Wij krijgen een groot
aantal vragen binnen. Daarom kan het even duren voordat jouw vraag is beantwoord. We danken je voor
je begrip.
Commissie Selectie en Plaatsing: selectiepol@fsw.leidenuniv.nl.

Chat
Kom in contact met een van onze studenten via de chat.

Chat met een student
Heb je een vraag over studeren aan de Universiteit Leiden, het studentenleven of ben je op zoek naar
informatie over de opleiding Politicologie? Kom direct in contact met een van onze studenten!

Chat met een student Politicologie/Internationale Politiek

