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Eerst en vooral: welkom op de Faculteit Politieke en

Sociale Wetenschappen! Vanaf dit jaar ben je een

echte PSW-student, zoals we dat dan noemen. Iets

nieuw is per definitie onbekend. En wat doe je als iets

nog onbekend is? Inderdaad, een goede ‘Voor

dummies’-handleiding kopen over het desbetreffende

onderwerp.  

Lief als we zijn, hebben we daarom voor jou de enige

echte Pol&Soc voor dummies gemaakt. Deze staat

boordevol informatie over het eerste semester aan onze

faculteit. Deze handleiding krijg je van ons, helemaal

gratis en voor niks. Je hoeft hem dus niet eens te gaan

kopen. Als dat niks is!

Dat je na het doorlopen van alle stappen ineens de

perfecte PSW-student bent, gaan we je niet beloven.

Daar ga je toch zelf ook wat moeite voor moeten doen.

Maar alles start met een goed begin, zo ook je

studentencarrière. 

We hopen dat je er wat aan hebt. Wie weet word je

zelfs zo een knaller van een student, dat je volgend jaar

zelf deze Pol&Soc voor dummies aan het schrijven bent

voor de volgende lading eerstejaars. Het zou zomaar

kunnen.  

We wensen je zo veel succes als je maar nodig hebt!

P.S. In verband met de titel: Moest je je buitengesloten

voelen omdat je geen eerstejaar meer bent, ook jij bent

meer dan welkom!
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Beste studenten

 

Het begin van de mooiste tijd van je leven start

nu. En wat een start! Studeren in de enige échte

studentenstad, aan de beste Universiteit van

België en aan de leukste faculteit van de UGent.

Wat kan er nu misgaan? Ah wacht, begint met

een C en eindigt met… Laat ons dit maar niet

uitspreken. De studententijd IS de mooiste tijd

van je leven. Ik kan het alleen maar bevestigen.

Jullie laatste jaar mag dan somber geëindigd zijn,

samen met Politeia zullen wij jullie helpen om

jullie studententijd onvergetelijk te maken!

Politeia blaast komend jaar 60 kaarsjes uit. Dit

jubileumjaar 2020-2021 zal dus sowieso

memorabel   worden. Of dit zal zijn door het

coronavirus of de activiteiten die wij gaan

organiseren, valt nog af te wachten. We staan

zeker niet enkel paraat op het vlak van feesten,

maar bieden een breed gamma aan van

activiteiten: cultuur, sport, debatten, studie,... de

ideale plek voor socia(a)l (distancing) contact

met je medestudenten/ vrienden. One thing for

sure: tijdens een online les kan je wél luidop

vloeken tijdens de oefeningen statistiek.

Namens mezelf en Politeia wil ik jullie allemaal

alvast een fantastisch academiejaar toewensen!

Ut vivat, crescat et florea!

Emilie De Rycke

Praeses Politeia 2020-2021 

 

Stap 1: Begin bij het begin,

het voorwoord

2
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We weten het, als eerstejaar slaan ze je er mee dood: wijze raad. De “Als ik jou

was” en “Het is maar een tip eh” vliegen je non-stop om de oren. Maar van wie

beter raad aannemen dan iemand die in hetzelfde schuitje heeft gezeten? Wij

trommelden al iets rijpere PSW-studenten op om hun beste advies met jullie te

delen.  

Als je graag in een bib leert:

De Krook zit meestal snel vol,

maar in de bib van de

faculteit Letterkunde  en

Wijsbegeerte (De Rozier) vind

je vaak nog een plaatsje. 

Kijk naar het

nieuws, lees een

krant (online of

fysiek), ... Op de

hoogte zijn van

de actualiteit is

een must!

Ga naar de oefensessies

statistiek. Zoals ze zeggen:

oefening baart kunst!

Geef niet te snel op! Het

eerste jaar unief is wennen,

waardoor je in augustus

wel eens kan verschieten

van het aantal herexamens.

Het kan soms meerder

examenperiodes duren

vooraleer je je

studeermethode hebt

gevonden.

Leer koken! Het is

vaak veel gezonder

en goedkoper om

zelf je potje te

koken, dan voor de

zoveelste keer

frieten te bestellen.

Je mama zal

versteld staan,

wanneer ze je in de

keuken ziet koken

als een chef.

Als je nog geen mensen kent in Gent, sluit je dan aan bij een

sportclub, studentenvereniging, ... Doe dit ook als je wel al

mensen kent in Gent. Nieuwe mensen leren kennen is

gewoon altijd leuk!

Een torenhoog cliché,

maar houd vanaf week 1 je

lessen bij! Dat zal je later

op het semester veel

traantjes besparen.

Duik ook niet meteen

als een bezetene in

je boeken bij de start

van het academie-

jaar. Laat alles rustig

op je af komen. Denk

eerst na over hoe je

de dingen gaat

aanpakken, voor je

het effectief doet.

Gelukkig doet na-

denken geen pijn!

Sluit aan bij de Facebookgroep

van jouw richting. Vaak worden

daar handige samenvattingen of

een heldere uitleg gepost.

Durf hulp vragen!

Van het monitoraat,

medestudenten, ...

Je kan beter iets

goed doen met

hulp, dan het ver-

knallen in je eentje. 

Noteer! Goede notities bij je slides zijn vaak handiger dan

de  hele cursus. Zo merk je ook waar de prof de nadruk op

legt in zijn/haar les.

Geniet! Je studentenleven is

veel te kort om dat niet te doen.

Stap 2: Doe iets met deze tips3
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Stap 3: Maak vrienden

Naam : Kaat

Favo eerstebachelorvak: 

Politicologie! Niet omwille van 

de inhoud (sorry, prof. Devos), maar

eerder omdat ik die weken intens

meebeleef: samen dat eerste

semester doorploeteren, studenten

leren kennen, sessies geven, de

opbouwende spanning in de loop

naar het examen...

Guilty pleasure: een pak Kinder

Bueno tegen een roekeloze snelheid

naar binnen werken. 

Mij kan je ’s nachts wakker maken

voor: Niets, ik heb veel slaap nodig.

Tenzij voor een pak Kinder Bueno. Dat

zie ik door de vingers.

Gouden studententip:  Er is geen

vruchtbaarder grond dan ‘struggelen’

of falen. Je kan on-

gelofelijke sprongen maken

na een keer tegen de lamp 

te lopen!

Naam: Ester

Favo eerstebachelorvak:

Communicatiewetenschap, want 

dat is de basis voor elke communicatie-

wetenschapper. Ook Sociale en Politieke

Leerstelsels, dit vak opende mijn blik als

eerstejaarsstudent. Geheel toevallig ook

de vakken die ik begeleid, klein gelukje! 

Guilty pleasure: Thuis kijken!

(familiekijkers die een switch overwegen

en nog een duwtje in de rug nodig

hebben: één adres!)

Mij kan je ’s nachts wakker maken

voor: Ik ben een vaste slaper, dus

eigenlijk voor niets. Maar puur

hypothetisch: frietjes van de frituur!

Gouden studententip: Investeer in

kamerplantjes voor op je kot/ studeer-

kamer. Ze zijn niet alleen mooi, ze

zouden ook stress verlagen. 

Bovendien is plantjes 

verzorgen een leuke mini- 

blokpauze (win-win-win)!

Je hebt zo van die mensen waar je niet zonder kan. Deze drie horen tijdens je

eerste jaar zéker in je vriendenboekje. Zij zijn jullie rots in de branding, kers op

de taart en knallers van formaat. Wij presenteren jullie: het monitoraat!

Guilty pleasure: Clash of Clans spelen met mijn zonen (ja, ze zijn trots)

Gouden studententip: Een goede planning is weten wanneer je keihard moet 

studeren, maar ook wanneer je mag ontspannen zonder je schuldig te voelen.

Naam: Gert

Favo eerstebachelorvak: Sociologie (dit vind ik inhoudelijk het interessantst, 

de samenleving echt begrijpen) en Statistiek (ik vind het erg leuk dat ik hierbij 

veel voor studenten kan betekenen)

Mij kan je ’s nachts wakker maken voor: Ik heb ooit door een brandalarm geslapen

(gelukkig een brandoefening) dus good luck om me wakker krijgen. Als je me dan toch

wakker krijgt: een sociologisch interessant SF boek (mail maar voor suggesties!)

42
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zielige kant neigt. Hoog tijd om vriendschappen te sluiten met

leeftijdsgenoten! Hier een paar opties met hoe je dat best aanpakt.

Oké, klinkt moeilijk, zeker met dat mondmasker en die anderhalve meter.

Toch kan proberen geen kwaad. De mooiste gesprekken en

vriendschappen kunnen ontstaan uit de zin "Kan ik een pen lenen?" Ook

al ontspringt er misschien niet meteen een innige vriendschap, je hebt

tenminste een leuk gesprek gehad. 
Moest de persoon langs je echt geen zin

hebben in een conversatie, verschuif dan

gewoon van stoel. De aanhouder wint.

Great minds think alike. Grote kans dat jouw soulmate zich dus in

hetzelfde als jij interesseert. Of het nu kleiduifschieten, bonsaibomen

snoeien of een cursus skeeleren voor gevorderden is, misschien kom je bij

je nieuwe hobby ook wel je nieuwe bestie tegen! 

Spreek iemand aan in de aula!

Zoek een gekke hobby!

Ga op (team)sport!
Iets minder niche dan de vorige optie, maar ook een goede teamsport

kan voor nieuwe vrienden zorgen. Je moet samenwerken op het veld, wat

er voor zorgt dat je elkaar goed moet kennen. Erna samen aan de toog

hangen, hoort er ongetwijfeld bij.

Start een loopclubje als teamsport. Wat is er leuker dan volledig buiten adem

over jullie gemeenschappelijke interesses babbelen? TIP:  Politeia loopteam!

Hang samen de chef uit!
Behoor jij tot de gelukkigen met een gemeenschappelijke keuken op kot?

Richt dan een vaste kookavond met je kotgenoten in. Samen koken is de

ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en je maag raakt er

van gevuld = win-win.

Niet getreurd, ook als je een eigen keuken hebt kan deze tip voor jou

werken. Nodig gewoon mensen (die je misschien nog niet zo goed kent)

uit om samen te koken. Als het niks wordt kan je ze nog altijd buiten

gooien, het is toch je eigen keuken. 

Ga naar Politeia-evenementen!
De naam zegt het zelf al: studentenvereniging, hier ga je dus veel

leeftijdsgenoten vinden. Er is voor ieder wat wils qua activiteiten. Kies

gewoon diegene die jou interesseren. Vanzelfsprekend ga je met meer

vrienden naar huis dan je gekomen bent.

Hoe leuk die drie supersterren van het monitoraat ook zijn,

we snappen dat enkel hen als vriend hebben, wat naar de5



Een zeer belangrijke stap in het worden van een goede PSW-student. Studeren

zonder boeken is namelijk nogal moeilijk. Hieronder vind je waar en wanneer je

je cursussen kan bemachtigen. 

Stap 4: Koop boeken

Wanneer: 22 sep

Uur: 12u - 16u

Waar: Therminal, Hoveniersberg

24

Inschrijven verplicht! Dit kan op

www.politeia-gent.be of via de

link op onze Facebook (@Politeia

Online)

(enkel voor 1e bachelors)

Wanneer: elke dinsdag en 

Waar: Secretariaat Politeia

Inschrijven verplicht! 

donderdag van 11u - 15u 

Wanneer:

PW: 14 sep

CW: 15 sep

Socio: 16 sep

Waar: Therminal, 

Hoveniersberg 24

Wanneer: 7 en 28 okt, 

Waar: Secretariaat Politeia 

Inschrijven verplicht!

beide van 18u - 20u

Ingang via

groene hekken,

uitgang via

blauwe poort

(zie

pictogrammen

daar)

Aanschuiven 

plaats

op de binnen-

Stap 5: Lees FORUM

Boeken kopen op de 

startdag

Als je er niet bij kan zijn op de

startdag 

Als je je boeken dan nog 

niet hebt

Ook 2 avondblokken

Secretariaat

Politeia 
Campus Aula, 

Universiteits-

straat 8

De eerste editie staat vol handige tips, echte aanraders, een heuse

woordzoeker en nog veel meer. Waarschijnlijk ben je nu al overtuigd, maar

we gaan verder.

Een echte PSW-student laat abrupt alles vallen als hij ziet dat de nieuwe

FORUM uit is. Bij stap 5: 5 redenen waarom jij FORUM moet lezen.

1

Je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de faculteit. Een

geïnformeerd man is er twee waard.

Je kan je eigen touch geven aan FORUM, door zelf mee te werken. Iets met

'Wat je zelf doet, doe je meestal beter?'

Om te weten hoe je het voorgaande doet, moet je snel de laatste pagina in

de eerste FORUM bekijken. Als je hem dan toch al vast hebt, kan je even

goed de rest ook lezen.
Eigenlijk is er geen enkele reden om hem niet te lezen. Je kan namelijk pas

beslissen dat je FORUM (eventueel, lijkt ons sterk maar oké) stom vindt nadat

je weet wat er in staat. En om dat te weten moet je hem dus eerst lezen.

2
3

5

4
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Stap 6: Luister naar je professoren

Zonder professoren, geen universiteit. Zij zijn diegenen die je dingen vertellen

waarvan je nog nooit hebt gehoord, je aanzetten tot kritisch denken en laten

zwoegen bij de examens. Vooral zijn het diegenen die je voorzien van kennis,

dingen bijleren en zo je wereldbeeld verruimen. Geloof het of niet, professoren

zijn net mensen. Hier spreken ze je een laatste keer toe, alvorens je ze live en in

vol ornaat zal bezig zien in één van de aula’s.

Studenten geloven het allicht niet, maar ook professoren zijn het ooit geweest

en vergeten nooit hun eigen studententijd. Het klinkt als een echo uit de

prehistorie, maar ik herinner me nog mijn eerste les: maandag 3 oktober 1988

in aud E in de Blandijnberg, van prof. Paul Ghijsbrecht. Voorbij een halve

eeuw kan ik je adviseren: geniet met volle teugen van je studentenjaren. Want

dit interludium, voor het 'grotemensenleven' je onherroepelijk meeneemt, is

een heel mooie tijd. Dat genot sluit niet uit, integendeel, dat je tegelijk alle

kansen opneemt die deze opleiding biedt om je te ontwikkelen tot kritische

burger, die straks zelf de toekomst in handen neemt. Jullie hadden door

'klotecorona' een vreselijk laatste jaar middelbaar onderwijs. Ook nu laat het

virus ons niet los. Laat je er niet door domineren, heb plezier. Vergeet

ondertussen niet dat een semester slechts twaalf weken telt.

professor Politicologie 

Het is tegenwoordig een heuse uitdaging om een tekst te schrijven zonder het

woord dat begint met een ‘c’ en eindigt op ‘orona’. Ook al kunnen we niet

ontkennen dat ‘het’ zijn impact zal hebben op jullie eerste jaar aan de

universiteit, laat ik het hier maar even selectief negeren en jullie het allerbeste

toewensen voor komend jaar! ‘Trust the process’ als het ware. Jullie staan

immers voor the next level van jullie onderwijscarrière, wat onvermijdelijk

gepaard zal gaan met veel uitdagingen, noeste arbeid en allerlei intellectuele

en mentale inspanningen. Het sleutelwoord in dit alles is echter evenwicht.

Naast inspanning moet ook ontspanning een belangrijk aspect vormen van je

toekomstige loopbaan aan de UGent. En geen paniek, gelukkig biedt Gent

ook op dit vlak voldoende mogelijkheden om dit aspect van het

studentenleven eveneens next level te maken. Zij het dan hopelijk wel met die

varianten van bubbels en corona zoals we deze pre-2020 kenden.

professor Communicatiewetenschap 

7
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Ik zal meteen een open deur intrappen met volgende gemeenplaats: de

studententijd is de mooiste periode uit het leven. Waarom? Nu zal ik heel oud

klinken, maar omdat jullie aan het begin staan van vier jaar absolute vrijheid

zonder veel verantwoordelijkheid. In de jaren 1960 grepen studenten deze

levensfase aan om eens goed revolutionair te gaan doen. Ze experimenteerden

met protest en wilden de voorhoede zijn van allerlei maatschappelijke

veranderingen. Een beetje zoals de klimaatmarsen ook de bedoeling hadden

om de wereld een geweten te schoppen. Probeer dat nog maar eens te doen.

Tracht niet alleen bezig te zijn met je eigen studieproject of met fuiven, maar

geef ruchtbaarheid aan alles wat volgens jullie verkeerd loopt in de

samenleving. De komende jaren zijn hét moment om dat te doen. Daarna komt

een periode waarin het allemaal minder evident wordt om even ongegeneerd

je gedacht te zeggen. Houd het beschaafd, maar amuseer jullie. Ik verlang al.

professor Politicologie

8

Stap 7: Ken je weg

Onderstaande kaart bevat enkele belangrijke (zo niet dé belangrijkste)

plekken voor een PSW-student. Voel je vrij om zelf je favoriete adresjes aan

de kaart toe te voegen!

Campus Aula

Universiteitsstraat 4

Secretariaat Politeia

Universiteitsstraat 8

De Therminal

Hoveniersberg 24

Twitch

Overpoortstraat 9

UFO

Sint-Pietersnieuwstraat

2
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Stap 8: Ken jezelf

Elk zichzelf respecterend magazine bevat een goede 'Wie ben jij?'-quiz. Om

het in academische sferen te houden, presenteren wij je de enige echte

'Welke prof ben jij?'-quiz

1

2

3

Jouw lievelingswoord is...

a. Massamaatschappijtheorie

b. Betrouwbaarheidsinterval

c. Zoiets 

d. Dialectiek

e. Regeringsonderhandeling

Jouw favoriete TV-programma

is...

a. Alles, communicatie is namelijk

overal

b. Je kijkt geen TV maar, houdt je

liever met iets nuttig bezig zoals

oefeningen statistiek

c. Animal planet, vooral de apen

vind je heel interessant

d. Universiteit van Vlaanderen 

e. De Afspraak

Je draagt het liefst 

a. Een simpel t-shirt 

b. Een outfit waarmee je makkelijk

heel de aula kan rondhuppelen om

studenten vragen te stellen en een

micro onder hun neus te duwen

c. Een kostuum

d. Een wit of zwart hemd 

e. Een blauwe pull

4

5

Als kind was je vooral bezig met...

a. Uitdokteren hoe je een boodschap

perfect kon communiceren nog voor je

kon praten

b. Berekenen of er een significant

verschil was tussen het aantal stuks

chips die jij kreeg versus die je broertje

of zusje kreeg

c. Je afvragen of dat irritante kind in je

klas zich anders (lees minder irritant)

zou gedragen moest hij in een ander

gezin zijn opgegroeid

d.   Campagne voeren om de meeste

stemmen te behalen tijdens een

schoolwedstrijd

e. Je eigen filosofie/kijk op de wereld

ontwikkelen vanuit je speelkamer

Als hulpmiddel om iets uit te leggen

gebruik je liefst

a. Memes

b. Een onderzoek over etnocentrisme

c. Apen

d. Een sketch

e. Een liedje
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Jij bent: John Lievens, 
professor Statistiek
Je kan betrouwbaarheidsintervallen

berekenen als geen ander. Betrouwbaar

ben je zeker, niemand zal jouw

berekeningen ooit op een foutje

betrappen. Wiskunde en

menswetenschappen samen, een

mooiere combinatie bestaat er niet

volgens jou.

MEESTAL D

Jij bent: Carl Devos, professor
Politicologie
De politiek kent geen geheimen voor jou.

Nog voor je kon lopen wist je al wat de

alarmbelprocedure was. Je bent pro-

fessioneel en kan het goed uitleggen.

Kortom, je bent een echte vakmens.

6 Waar blonk je in uit in het

middelbaar?

a. Nederlands en Engels

b. Wiskunde

c. Andere kinderen observeren

d. De actualiteit bijhouden

e. Geschiedenis

7Onmisbaar persoon

om over te doceren in

je colleges is voor jou: 

a. Marx

b. Quetelet

c. Marx

d. Marx 

e. Marx

Uitslag

Jij bent net zoals de perfecte

communicatie: duidelijk, vlot en

straight to the point. Dat sappige

West-Vlaamse accent verhindert je op

geen enkele manier je boodschap

duidelijk over te brengen.

Jij bent: Stijn Joye, professor
Communicatiewetenschap

MEESTAL A MEESTAL B

MEESTAL C
Jij bent: Bart Van de Putte, 
professor Sociologie
De mens boeit je als geen ander. Uren

kan je kijken naar hoe ze zich in groep

gedragen. Dat gedrag analyseren en

hierover gepassioneerd verslag

uitbrengen is dan ook het liefste wat je

doet, zoiets.  

MEESTAL E
Jij bent: Sami Zemni, professor Politieke en Sociale Leerstelsels
Je bent op de hoogte van alle grote en kleine denkers die onze aardbol gekend heeft.

Je zou makkelijk een eigen filosofie kunnen bedenken, want intelligent ben je zeker. Dat

hadden ze bij de Universiteit van Vlaanderen meteen door. Je bent dan ook een

geweldig spreker. 
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Verantwoordelijke uitgever: Politeia Gent
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