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Msc Sociologie: Politiek, Maatschappij en
Beleid

Aanmeldingsdeadline
1 september 2022:
1 mei 2022

Mensen kunnen niet zonder de samenleving waarin ze leven. Sociologie gaat over de
voortdurende wisselwerking tussen het individu en zijn sociale en politieke omgeving.

Collegegeld (2022-2023)

In de afstudeerroute ‘Politiek, Maatschappij en Beleid’ staat het begrijpen van

EU/EEA: €2.209/jaar

democratie, macht, inspraak en besluitvorming centraal evenals interventies om

Non EU/EEA: €16.201/jaar

democratische instituties aan te passen aan de huidige tijd van snelle technologische,
economische en politieke ontwikkelingen.

Duur
1 jaar

Algemene informatie en onderzoeksvelden
In de Westerse wereld komen politieke besluiten over de inrichting van de
samenleving tot stand door democratische besluitvorming. Maar wat is democratie?
Welke invloed kan een minderheid uitoefenen op de besluitvorming in een
democratie? Waar dienen verkiezingen voor? Wat is de functie van politieke partijen
in een democratie? Waarom gaan mensen stemmen en waarom niet? Hoe bepalen
kandidaten of partijen hun verkiezingsstrategie? Welke legitimiteit heeft de politieke
partij nog wanneer slechts 2,4% van de kiezers lid is van een politieke partij?

Toelatingseisen
Bachelor sociologie of een
afgeronde pre-master
Sociologie in Groningen
www.rug.nl/masters/
sociology → toelatingseisen

In deze route bestudeer je theorieën over democratie en empirisch onderzoek naar
het functioneren van verschillende democratische politieke systemen, zoals de
partijendemocratie. Het bestuderen, integreren en toepassen van theorieen over
democratie geeft je inzicht in de werking van macht en besluitvormingsprocessen in
een democratie.
Deze afstudeerroute zet je tevens aan tot kritisch denken over machts-, inspraak- en
besluitvormingsvraagstukken en bereidt je voor om zelf een rol te gaan spelen in dit
maatschappelijke veld.

Voorbeeldvakken

Carrièremogelijkheden

• Klassieke Werken
• Toekomst van de

•

Partijendemocratie

een) politieke partij
•

Onderzoeker in het beleids- of
marktonderzoek, bij bijvoorbeeld

• Beleidsontwerp
•
•
Namen van vakken kunnen afwijken. Kijk
op de website voor een actueel overzicht.
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