PS

Infoboekje voor en door studenten aan de
Faculteit sociale wetenschappen

DIPLOMAVOLGTIJDELIJKHEID
VOLLEDIG AFGESCHAFT
Dit academiejaar werd de diplomavolgtijdelijkheid ingevoerd
aan onze faculteit. Concreet
zorgt die maatregel ervoor dat
studenten hun masterproef niet
mogen opnemen als ze hun
bachelor nog niet volledig hebben afgerond. Deze regel werd
in april opgenomen in de lijst
met
programmawijzigingen.
Tijdens de herexamens kwamen er plots vragen en opmerkingen van ongeruste
studenten. Ze hadden veel te
laat vernomen dat ze al hun
bachelorvakken moesten afronden als ze het jaar erop
hun masterproef wilden maken en hun diploma wilden
halen. Op de Commissie Onderwijs van september wezen
de studentenvertegenwoordigers er dan ook op dat de faculteit de regeling niet duidelijk genoeg gecommuniceerd
had. Daarom werd er besloten de uitzonderingsverzoekschriften soepel te bekijken.

Na de ruime goedkeuring van
de verzoekschriften werd de
diplomavolgtijdelijkheid
opnieuw besproken, waarbij de
faculteit voorstelde om volgend academiejaar wel een
strikte toepassing te hanteren.
Daarenboven werd er verwezen naar een uitspraak van de
Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen
waarin de universiteit een masterdiploma had moeten leveren
aan een student die zijn bachelor nog niet had afgerond.
Na navraag bij de Studentenraad KU Leuven en het analyseren van de uitspraken van de
Raad, kwamen de studentenvertegenwoordigers tot de vaststelling dat er helemaal geen
sprake was van zo’n uitspraak.
De enige beslissingen die de
Raad nam, hadden betrekking
op voorbereidings- en schakelprogramma’s, waarbij er steeds
vakinhoudelijk werd beargumenteerd. Er was dan ook geen

enkel precedent waarbij een stu- Commissie Onderwijs dan
dent zijn masterdiploma zou krijgen ook de diplomavolgtijdelijkzonder een verworven bachelordi- heid volledig af te schaffen.
ploma. Bovendien gaat de regel
van de diplomavolgtijdelijkheid in
tegen de flexibilisering van het hoger onderwijs en staat het haaks
op de geest van de diplomaruimte.
Op de Commissie Onderwijs van 8
december werd er uiteindelijk een
definitieve beslissing genomen.
De studentenvertegenwoordigers
herhaalden hun argumenten inzake de beroepscasussen, het flexibiliseringdecreet en de diplomaruimte. Verder wezen ze ook op
het feit dat de regel ongelijkheid
creëert aangezien ze niet werd ingevoerd voor de master in sociaal
werk en beleid. Bovendien zorgt
de maatregel in veel gevallen voor
een studieduurverlenging waarbij
het niet uitgesloten is dat studenten onder de wettelijke grens van
27 studiepunten om recht te hebben op kinderbijslag terechtkomen.
Een bijkomend element was dat
studenten vaak nog enkele keuzevakken uit de bachelor moeten
afronden samen met hun master.
Het is duidelijk dat dergelijke opleidingsonderdelen niet noodzakelijk
zijn om een masterproef te kunnen aanvatten. Na onze argumenten gehoord te hebben, besloot de
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ONDERWIJS
OVERSCHAKELING
RECHT EN
GESCHIEDENIS
VOOR
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

Vanaf volgend jaar zullen recht
en geschiedenis veranderen
van het eerste jaar naar het
tweede jaar. De vakken Mediasociologie en Analyse van mediateksten, die oorspronkelijk in
het tweede jaar stonden, zullen
dan de lege plaatsen opvullen.
De inhoud van Geschiedenis zal
lichtjes veranderen en bij recht
zal er iets meer focus liggen
op het oplossen van casussen.
De monitoraten voor recht en
geschiedenis blijven op vraag
van de studenten bestaan,
ondanks dat het een tweedejaars vak is. Zo kunnen we
toch nog de begeleiding voor
deze vakken garanderen.
Het doel van deze switch is
om het eerste jaar voor de
communicatiewetenschap-

pers wat communicatiewetenschappelijker te maken.

VISITATIE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN: VOORZICHTIG POSITIEF
De opleiding Communicatiewetenschappen werd ongeveer twee weken geleden gevisiteerd. De visitatiecommissie
heeft hierna een korte mondelinge toelichting gegeven.
Hoewel we nog moeten wachten tot februari voor een uitgeschreven rapport leek er in
de mondelinge toelichting een
duidelijke neiging aanwezig te
zijn om opnieuw een accreditatie aan te bevelen. Men is voorzichtig positief over de concrete
indrukken van de commissie,
maar er zal pas meer duidelijkheid zijn na het uitkomen
van het geschreven rapport.

DOORSTROOMOPTIE VANUIT KULAK
Politika Onderwijs heeft via
het Politika meldpunt te horen gekregen dat er allerlei
problemen waren opgetreden voor de studenten die
van KULAK komen en hier in
Leuven het laatste jaar van
hun bachelor komen doen.

6 Kwantitatieve methoden
6 Populaire cultuur
6 Persuasieve communicatie
6 Seminarie 2e semester
4 Mediaethiek
5 Mediarecht
3 Religie, zingeving en levensbeschouwing

Keuzegedeelte
De student kiest uit de onderstaande lijst één vak, zodat hij in
totaal minstens 180 studiepunten opneemt.
•Politicologie
•Sociologie
•Sociale psychologie
•ICT: Technologie en toepassingen
•Communicatiewetenschappelijke beroepsoriëntatie
•Filmgeschiedenis
•Marketingcommunicatie
Verplicht gedeelde (56ECTS, •Sociale Marketing en voorlichwaarvan 31 in 1e semester en ting
25 in 2e semester)
4 Samenleving, feiten en problemen
4 Analyse van mediateksten
6 Methoden en technieken
6 Kwalitatieve methoden
Er was vooral sprake van slechte communicatie over examens
en een te zwaar eerste semester. Voor de studenten die dit
jaar in die situatie zitten is er
dankzij de studentenvertegenwoordigers een regeling getroffen. Voor de komende jaren
is er voor deze doorstroomoptie een nieuw programma opgesteld en er zullen ook infosessies komen die specifiek
gericht zijn op deze studenten.

POC
Beste medestudent
Politika Onderwijs is al druk bezig geweest dit jaar. We hebben
van studenten al een aantal problemen te horen gekregen en er
dan samen met de proffen over
vergaderd om het zo op te lossen. Maar we willen de communicatie met jullie nog verder verbeteren. Daarom geven we hier
nog eens een overzicht van hoe
je ons kan bereiken moest er een
onderwijsgerelateerd probleem
zijn of als je met een vraag zit.
- Een mailtje sturen naar
onderwijs@politika.be
- Via het meldpunt van Politika Onderwijs (politika.be/meldpunt)
- Een van onderstaande personen aanspreken. Zij zitten
in de Permanente Onderwijscommissie (POC) en vergaderen regelmatig over de opleiding. Aarzel niet om ze eens
aan te spreken als je een
probleem en/of vraag hebt.

POC Communicatie
Vince Devos
Communicatie
(2e bach)
Jana Cleuren
Communicatie
(2e bach)
Nils Dekeersmaeker		
Communicatie 		
(2e bach)
Niels Bibert
Communicatie
(3e bach)
Kelly Voet
Communicatie
(MA)
Eva Van Langendonckx		
Communicatie 		
(2e bach)
Annelien Lambrechts		
Communicatie 		
(2e bach)
POC Sociologie
Sam Kniknie
Sociologie
(2e bach)
Laura Jame
Sociologie
(2e bach)

Ine Smits
Sociologie
(MA)
Liesbeth Maene
Sociologie
(MA)
Massimiliano Simons
Sociologie
(MA)
Stien Gabriëls
Sociologie
(2e bach)
Davy Dirix
Sociologie
(MA)

POC Antropologie
Jasmin Tabakovic
Antropologie
Florence Agbasse
Antropologie
Ariane Devogelaer
Antropologie
Iulia Maria Coanda
Antropologie
Jannes Zwaenepoel
Antropologie
(schakel)

POC SLO
Maatschappij/filosofie
Cheyenne De Clercq		
SLO
Kristof Boghe			
SLO
Arwen Arnauts		
SLO
Kato Verbinnen			
SLO
Lore Geraerts		
SLO
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REFERENDUM STANDPUNT
POLITIKA T.O.V VERHOGING
STUDIEGELDEN
De voorbije week schuimde de
werkgroep Diversiteit en Sociale Voorzieningen van Politika
verscheidene aula’s af met een
referendum. Dit referendum
peilde naar vier zaken. Ten
eerste het standpunt van de
student sociale wetenschappen ten opzichte van de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs.
Hiernaast werd gepeild naar
het idee dat studenten hebben
over het aantal personen dat
de verhoging zou kunnen tegenhouden om te studeren. Als
derde werd gevraagd op welk
vlak men het best kan besparen in het onderwijs zelf. De
vierde en belangrijkste vraag
luidde wat het standpunt van
Politika moet zijn ten opzichte
van deze politieke kwestie.
Het referendum kwam er nadat de kring van Politika het
moeilijk vond om zich uit te
spreken in de kwestie en liever
eerst de achterban wilde raadplegen alvorens een stand-

punt in te nemen. Diversiteit en
Sociale Voorzieningen buigt zich
nu over de honderden ingevulde
exemplaren en zal in de eerste
PS van het tweede semester de
uitslag meedelen. De KV van
Politika zal dan beslissen welke concrete gevolgen dit heeft.
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