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Infoboekje voor en door studenten aan de
Faculteit sociale wetenschappen

CULTUURREIS BOEDAPEST
Naar
jaarlijkse
gewoonte
vertrok Politika vorige week
weer op cultuurreis. Dit jaar
was onze bestemming Boedapest: niet zo maar een Europese hoofdstad, maar een
stad vol leven, die zowel overdag als ’s nachts aan iedere
reiziger een uitdaging biedt.
Na een busreis van 17 uur
waren we (toegegeven) misschien een beetje stijf, maar
wel ontzettend blij om aangekomen te zijn in deze mooie
stad. We wilden dan ook geen
tijd verliezen en vlogen er onmiddellijk in met een stadswandeling door twee lokale
gidsen. Deze lieve mensen
leerden ons al snel een klein
mondje Hongaars aan en
toonden ons de geheime heerlijkste plekjes van de stad. Tijdens deze leuke reis bezochten we ook nog het parlement,
het Joods schoenenmonument
en het Terror Museum. Ook
het koninklijk paleis en het vissersbastion mochten natuurlijk
niet op onze agenda ontbreken. We kregen daar aangekomen ook een schitterend
uitzicht over de stad cadeau.

Voor de meisjes en de stille genieters kon een bezoek aan de
Hongaarse thermen natuurlijk
ook niet ontbreken. Dit was dan
ook een zalige beleving van
een typisch Hongaars ritueel.
Buiten onze culturele agenda
hadden we natuurlijk ook nog
tijd voor lekker eten, lokale
dranken, leuke feestjes en stiekeme shoptrips. We genoten er
dan ook allemaal op onze eigen manier en ons eigen tempo van en beleefden de reis
allemaal een beetje anders.
Team cultuur vond het een
eer om jullie reisbegeleider
te mogen zijn; wij hebben
een enorm leuk avontuur beleefd met jullie. Hopelijk zien
we jullie volgend jaar terug!
Cultuur gaat nog niet slapen hoor: maandag 9 maart
staat er een boysnight op
het programma en 23 maart
voorzien we een fashionnight (mét tweedehandsverkoop, brownies en cava). We
zien jullie dus allemaal daar?!

Auteur: Hanne Castermans
Politika Cultuur

EERSTEBACHDAG

Het was 9u in de ochtend wanneer menig student, half slapend, met hele kleine oogjes en
sommigen met een lichte kater
van de dag ervoor, de aula binnen strompelde voor het gastcollege sociale psychologie van
professor Lambrechts. Na een
mooie aankondiging van professor Hoorens, nam professor
Lambrechts de micro over en
startte met het toch wel bijzondere college. Met de pen in de aanslag schreef iedereen neer wat
de prof vertelde. ‘Vindt u dat niet
een beetje racistisch professor?’
riep één van de studenten. ‘Nee,
dit zijn de cijfers! Hoe hard ze
ook mogen klinken’, antwoordde de professor. Na een 20-tal
minuten zette de prof GTA San
Andreas op om uit te leggen hoe

gewelddadig zwarten waren:
‘Kijk die schieten gewoon op
mij…’. Plots kwam één van de
leden van Politika naar voor en
vertelde de studenten dat professor Lambrechts helemaal
geen professor was en dat hij
was ingeschakeld door Politika om een foples te geven in
het kader van de eerstebachdag, waarna Politika iedereen
trakteerde om met hen te gaan
schaatsen. Na een oorverdovend applaus trokken we met
z’n allen richting de schaatsbaan waar we een superleuke
voormiddag beleefden en enkel jenevertjes in onze kraag
goten. Iedereen genoot met
volle teugen van het ijs. Een
geslaagde editie me dunkt!
Auteur: Maxim Dockx
Verantwoordelijke Jaren

EERSTEBACHWEEKEND
Heb je zin in een geweldig weekend, boordevol leuke activiteiten
en een geweldige cantus? Willen
jullie graag nog wat nieuwe mensen leren kennen of met jullie
vrienden een fantastisch weekend beleven? Aarzel dan niet om
je in te schrijven want dit is dé gelegenheid. Van vrijdag 13 maart
t.e.m. zondag 15 maart trekken
we met Politika naar Balen voor
een onvergetelijk weekend voor
al onze eerstejaarsstudenten.

Inbegrepen:
verblijf,
alle
activiteiten
en
maaltijden
en een superleuke cantus.
Aangezien de meeste onder
jullie nog les hebben tot 18u
op vrijdag, zullen wij ook eten
voorzien bij de aankomst.
Info over de treinuren wordt
nog meegedeeld maar dit zal
rond 18.45u vertrekken zijn.

Inschrijven kan vanaf op het
secri van Politika (SW 02.55).
Wanneer: vrijdag 13 maart tot De openingsuren vind je op onze
zondag 15 maart
website en Facebook. Tot dan!
Wie: alle eerstejaars
sociale wetenschappen
Waar: Domein Vogelsberg Balen
Prijs: €28

STUDENTENBEVRAGING ONDERWIJS

De KU Leuven hecht veel
belang aan de kwaliteit van
haar onderwijs. Een van de initiatieven om die kwaliteit na te
gaan is de online studentenbevraging. Je krijgt daarom vanaf
vandaag de kans om je mening te geven over een aantal
vakken die gedoceerd werden
tijdens het eerste semester.

ari en 11 maart te surfen naar
http://www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie. Meld je op deze
website aan met je gebruikersnaam (s-, r- of m-nummer) en
paswoord, en laat je stem horen!

Je krijgt de vragenlijsten aangeboden op maat van wat
jij het voorbije semester gevolgd hebt. Een anonieme
Jouw deelname helpt ons om verwerking van de gegevens
uiteraard
gegarandeerd.
concrete problemen te detec- is
teren, of om goede proffen in
de bloemetjes te zetten. Het
is belangrijk dat zo veel moAuteur: Prof. B. Kerremans
gelijk studenten deelnemen
Decaan Faculteit Sociale
aan de bevraging, zodat de
Wetenschappen
resultaten ervan betrouwbaar
zijn. Je bewijst er niet alleen
ons een dienst mee, maar ook
de toekomstige studenten.
Je kan deelnemen aan de bevraging door tussen 5 febru-

PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE
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 SLO
Maatschappij/filosofie
Cheyenne De Clercq		
SLO
Kristof Boghe			
SLO
Arwen Arnauts		
SLO
Kato Verbinnen			
SLO
Lore Geraerts		
SLO

POC Antropologie
Jasmin Tabakovic
Antropologie
Florence Agbasse
Antropologie
Ariane Devogelaer
Antropologie
Iulia Maria Coanda
Antropologie
Jannes Zwaenepoel
Antropologie
(schakel)
POC Politieke
Daan Degrande (2e Bach)
Lodewijk Das (2e Bach)
Lins Heivers (3e Bach)
Sjifra De Leeuw (2e Bach)
Thomas Deslypere (VIP)
Toon Huls (Overheidsmgmt)
Elise Stevens (3e Bach)
POC Eerste Bachelor
Vince Devos (2e Bach)
Lukas Honnay
Simon Massa
Lars Arron
Loren Du Rochez
Neel Schraepen
Sophie Vervynckt

OPKOMENDE CULTUURACTIVITEITEN
4 maart @ Universiteitshallen
Openingsavond IFTf
Bij het Interfacultair Theaterfestival nemen verschillende
kringen het tegen elkaar op om
zo de titel van beste toneelstuk
te bemachtigen. Op deze openingsavond is iedereen van
harte welkom en zullen alle
deelnemende kringen een teaser spelen van hun theaterstuk.

tie wordt nog bekendgemaakt.

15 - 16 - 17 maart @ kleine
zaal Opek
Politika
toneel
speelt
Klytaemnestra
Ook dit jaar zal Politika Toneel weer een schitterende
voorstelling spelen. Locatie
hiervoor is dit jaar het Openbaar Depot voor Schone Kunsten en er wordt telkens om
20u van start gegaan. Tickets
zijn binnenkort verkrijgbaar.
Meer info op:
h t t p : / / o n . f b . m e / 1 v J Ya p V

23-29 maart @ Vital Decosterstraat 102
Ithaka 23
Ithaka is het gratis beeldendekunstenfestival,
georganiseerd door LOKO. Bij deze
23e editie zullen 15 jonge
kunstenaars hun werk tonen.
Meer info via
http://on.fb.me/1BNCMTv

17 maart Finale IFR
Kom Backbone Circus steunen
tijdens de finale van de Interfacultaire Rockrally! Zij nemen het
voor Politika op tegen andere
kringen en deden dit in de voorrondes al schitterend. De loca-

19 maart @ PDS
Weldsprekendheidstoernooi
Oratoren van elke kring nemen het tegen elkaar op om zo
de titel ‘beste orator van 2015’
in de wacht te slepen. Wil jij
Politika verdedigen? Inschrijven voor 9 maart door te mailen naar cultuur@poltika.be.

KALENDER
WEEK 4
Maandag 02/03
-19u: Kringvergadering @ CK (Boven Politika Kaffee)
Dinsdag 03/03
-20u: Terrorismedebat @ Max Weber (VOLZET)
Woensdag 04/03
-Provinciezuip @ Politika Kaffee
Donderdag 05/03
- 20u30: Stripfigurencantus @ Zaaltje Pavlov
Vrijdag 06/03
- 13u: Politika goes Alma @ campus

WEEK 5
Maandag 09/03
-20.30u – Boysnight (maandagavondfilm) @ Jean Monnet
Dinsdag 03/03
-19u: Kringvergadering @ CK (Boven Politika Kaffee)
Vrijdag 27/02
- 13u: Politika goes Alma @ campus
- Eerstebachweekend - Inschrijven op secri

COMING UP:
-vanaf 15 Maart: Politika Toneel speelt Klytaemnestra
-23/03: Fashionnight (Maandagavondfilm) @ Jean Monnet

SUDOKU
EASY

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.38)
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MEDIUM

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Sat Feb 28 16:41:02 2015 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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HARD

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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VERY HARD
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Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.85)
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Politika vzw
Parkstraat 45
3000 Leuven
info@politika.be
www.politika.be
Facebook: Politika
Twitter: @politikaleuven

Openingsuren Secri + Cudi
Dinsdag: 14u-17u
Woensdag: 16u-19u
Donderdag: 11u-14u

