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Ja, we horen het je al denken: “P.S. I Love You”, precies het

einde van een veel te melige liefdesbrief. Natuurlijk hebben

we deze woorden niet op de cover geflanst omdat we het

simpelweg een mooie lettercombinatie vonden. P.S. staat in

dit geval voor Politieke en Sociale wetenschappen. De

richting die je waarschijnlijk studeert (of hebt gestudeerd),

wanneer je dit leest. Laten we hopen dat je er bijgevolg ook

van houdt. Omdat iets studeren waar je helemaal niks aan

vindt, nogal idioot is. En omdat de wereld in zijn huidige

situatie wel wat liefde kan gebruiken. 

Gelukkig zijn er nog zekerheden in het leven en kan je sinds

dit jaar weer genieten van het leukste studentenmagazine

van de faculteit. Dat we de enige zijn, heeft met dat we ook

de leukste zijn, verder niets te maken. De start van een nieuw

academiejaar. Tevens de start van de nieuwe FORUM. Zoals

dat hoort wanneer je ergens (soort van) nieuw bent, nemen

we uitgebreid de tijd om ons voor te stellen. Verder is deze

editie all about student zijn aan de faculteit Politieke en

Sociale wetenschappen, en alles wat daarbij komt kijken. 

Ben je zo iemand die intro’s op Netflix altijd doorspoelt,

steevast een spel begint te spelen zonder de handleiding te

lezen en een bloedhekel heeft aan kennismakingsspelletjes?

Dan stellen we voor meteen door te bladeren naar de

laatste pagina. Vanaf volgende editie beginnen we aan het

echte werk: artikelen schrijven, zoals een magazine dat doet.

Daar kunnen we jouw inbreng goed bij gebruiken. Maar zoals

een wijs man (of vrouw) ooit zei: "Never judge a book by it’s

cover." Judge deze FORUM dus niet voor je hem effectief

gelezen hebt. Je kan er maar wat aan hebben.

Hopelijk heb je evenveel plezier met deze FORUM te lezen,

als wij met hem te maken!

P.S. Ben je zo iemand die de dingen liever in kleur ziet? De

volledige FORUM is online in kleur beschikbaar via

www.politeia-gent.be

Welkom!

Inhoudstafel

Sophie
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“De pijnlijke waarheid” dacht ik toen ik dit

kunstwerk zag in Amsterdam. Samen met

onze cantor Manon Vanhoyland was ik er

op citytrip. We ontdekten dat de

boodschap Reflecting Forward van

kunstenaar Studio Irma zeer toepasselijk

was. Op dat moment was het nog juli,

waren onze bubbels nog groter en leek

onze toekomst weer rooskleuriger. Niets

was echter minder waar. Een paar weken

later waren we  terug waar we in maart

gestart zijn. Hoe is Reflecting Forward dan

mogelijk als de toekomst zo onzeker is?

Slechts drie dingen weten we zeker: Marc

Van Ranst is de nieuwe it-boy, blijf in uw

kot en COVID-19 is a real pain in the ass.

Toch betekent die onzekerheid niet dat ik

mijn optimisme, enthousiasme en dikke

FOMO ga verliezen. Jullie mogen er zeker

van zijn dat ook volgend academiejaar dit

voor jullie zal klaarstaan. Niet alleen

hebben we een verloren semester in Gent

goed te maken, daarenboven blaast

Politeia 60 kaarsjes uit! Dit jubileumjaar

2020-2021 zal dus memorabel worden. Of

dit zal zijn door het coronavirus of de

activiteiten die wij gaan organiseren, valt

nog af te wachten.

Sovjet Kosmonaut Yuri Gagarin werd de

eerste mens die door de ruimte vloog. Het

jaar 1961 was eveneens een jaar vol liefde!

Klassieke openingsnummers voor bruiloften

zoals Stand By Me van Ben E. King en

Can’t Help Falling In Love van Elvis Presley

maakten hun debuut, verlovingsringen

werden gekocht tijdens een Breakfast at

Tiffany’s en het adopteren van 101

Dalmatiërs was een must! Het tweede

favoriete huisdier was de leeuw die

vanavond slaapt (“Weeheeheehee, dee

heeheeheehee, weeoh aweem away” -

The Tokens). Men zou haast vergeten dat

niet onze cantor de liedjes bedenkt, maar

Harry Belafonte bracht het gekke

cantuslied A hole in my bucket uit. Tot slot

geef ik nog een beetje lokale geschiedenis

mee: in 1961 werd er in België de algemene

regel van rechts ingevoerd. Maar de

allerbelangrijkste en meest memorabele

gebeurtenis is toch het feit dat in het

gezegende jaar 1961, de heer Van Cleef

Peter de studentenvereniging van de

faculteit Politieke en Sociale weten-

schappen in Gent leven heeft ingeblazen!

Woordje van de praeses 

We All Live in Bubbles… Studie Irma –

Moco Museum, Amsterdam.

JFK, aka John Fitzgerald Kennedy, werd

verkozen tot 35ste president van de

Verenigde Staten. Een speciaal jaar voor

Amerika want, ‘YES WE CAN!’, Barack

Obama werd in hetzelfde jaar geboren.

Het startschot werd gegeven voor de bouw

van de Berlijnse Muur.

What happened in the year 1961?

What about next year?
Onze frustraties verwerken met grappen,

memes en TikToks?! Veel kunnen we nog

niet kwijt over volgend jaar, maar

desondanks ben ik er van overtuigd dat we

met de energie, enthousiasme en

creativiteit van het nieuwe praesidium

samen iets geweldig kunnen neerzetten!

Emilie De Rycke 

Praeses Politeia 2020-2021 
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POLI-WATTE? 

Politeia, de studentenvereniging voor de faculteit Politieke en Sociale

wetenschappen aan de UGent. Dat is alvast onze officiële titel. Wie denkt dat een

studentenvereniging er enkel is om stevig de bloemetjes buiten te zetten, raden we

aan zijn/haar mening toch te herzien. Vanzelfsprekend zijn we niet vies van een

goed feestje, maar onze activiteiten reiken veel verder dan dat. We zijn niet de

mannen die de gas doen branden, maar wel diegenen die er voor zorgen dat je elk

jaar tijdig je boeken krijgt. Diegenen die Alexander De Croo konden strikken voor

een lezing en een jongerenvoorzittersdebat organiseerden. Diegenen die

Bloedserieus elk jaar erg serieus nemen en   (normaal gezien) dit jaar samen op

cultuurreis vertrokken naar Warchau en Krakau. We doen nog veel meer, maar om

dat te ontdekken moet je gewoon eens afkomen. Zo kunnen wij jou leren kennen, en

jij ons! Om ten slotte op die laatste vraag te antwoorden: ons doel is hulp bieden

waar nodig, maar vooral studenten een onvergetelijke tijd bezorgen. Daar hopen we

ook dit jaar weer in te slagen!

Dit academiejaar blaast Politeia 60 kaarsjes uit! Bij een Lustrumjaar horen

natuurlijk tal van evenementen, met als kers op de taart een Lustrumweek.

Beginnen doen we met een heuse Lustrumopening op 29 november. Het

Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? 

Tine

Manon & Gerran

Cantuspraesidium 

2020-2021

Normaal zou hier een kalender vol

spetterende evenementen komen te staan.

Door the obvious reasons zijn we

genoodzaakt dit jaar wat korter op de bal

te spelen. Onze evenementen zullen steeds

tijdig worden aangekondigd via onze social

media. Zo hopen we jullie toch dit jaar te

mogen verwelkomen! Om een tipje van de

sluier te lichten, hier wat dingen die je van

ons kan verwachten: stadsspel, meter-en-

peteravond, bierbowling, debatten en nog

veel meer. Stay tuned! 

Wie studentenvereniging zegt, zegt

cantus. Deze staan ook dit jaar

zeker gepland. Misschien op

een iets andere manier dan je

gewoon bent. Maar anders 

betekent zeker niet 

minder leuk. Deze 

drie hebben er alvast 

ontzettend veel zin in!

belooft een unieke ervaring te worden! Hoe het allemaal precies

in zijn werk zal gaan, hoor je later wel. Corona is namelijk voor

iedereen een bitch, zelfs wanneer je je 60e verjaardag viert.

Politeia is jarig!

Evenementen Cantussen 

Lennert 

Debat & Lustrum 

2020-2021
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               Op Facebook 

                    hebben we onze 

evenementenpagina's en onze 

persoonlijke pagina. Elke student 

van de faculteit heeft ook toegang 

tot een groep met alle mede-

studenten waarin openbaar vragen 

kunnen gesteld worden, of waar 

belangrijke info nog eens in

gedeeld kan worden.

             We 

                     hebben 

                 een 

Twitterpagina die 

zeker de moeite waard 

is om eens te 

checken!

E

B
S

I
 Jawel, we hebben ook een website.

 Deze staat vol met samenvattingen 

en examenvragen. Altijd handig om eens te checken

bij het studeren. Ook vind je er al onze events terug.

Als je eens niets beters te doen hebt, kan je onder

de titel "Over ons" alles vinden wat je over 

Politeia te weten wil komen. Mocht 

je dan nog niet vinden wat je zoekt, 

kan je je altijd wenden tot boven-

staande kanalen. 

2
1

Politeia online
Net als elke studentenvereniging die mee is met zijn tijd, zijn we ook online

     Onze

Instagrampagina staat

boordevol reminders en

leuke foto's van onze

activiteiten. 

Er zal ook het een en 't

ander te winnen zijn!

Onze 

DM's op Face-

book en Instagram

staan altijd open

 als je ergens mee 

zit, of een 

specifieke 

vraag hebt!

S
O

C AI L

E
M D I A

Naomi & Thibaud

PR Intern 2020-2021

@politeia_gent

@Politeia Online 

W

ET

Mirco

Web 2020-2021

@PoliteiaGent
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terug te vinden. See you on the internet!



Isabel
Vice

2020-2021

Nee, niet van tante Kaat in dit geval. Wel van enkele van onze

praesidiumleden. Ze hebben hun functie gekregen voor iets. Op de

volgende pagina’s geven ze dan ook tips en aanraders binnen hun

vakgebied. Omdat een goede tip altijd welkom is, zelfs al ben je een

ervaren student. Laat je inspireren!

Raad van... 

5 favorieten van de vice 
Als vice ben je de rechterhand van de praeses. Voor ons heeft ze

die hand gebruikt om haar 5 Gentse favorieten neer te pennen.

Gekend als één van dé toeristsiche attracties van de stad, maar pas

echt iconisch geworden in 1949. Net als de dag van vandaag waren

studenten niet tevreden met de stijging van de bierprijs. Hun reactie?

Het bezetten van het Gravensteen, vandaag gekend als de Slag om het

Gravensteen. Het hele gebeuren wordt elk jaar nog steeds gevierd!

Fans van internationale keukens zitten goed in

Gent. Mosquito Coast, Yammi Yammi, Indian

Curry House, Beiruti of zelfs de IKEA als je

Zweedse balletjes wilt. Voor ieder wat wils.

Gezellig met een flesje wijn of pint in de hand en uw bubbel van

5 vrienden aan de waterkant? De graslei is de place-to-be voor

veel studenten die geregeld tijd doorbrengen in het historisch

centrum. Zeker in de avond, wanneer de lichtjes in de gebouwen

rondom over de oever schijnen, is het een fantastisch zicht!

Afhankelijk van aan wie je het vraagt, moet je in Gent

eens langsgaan bij de bedenker van De Julien, het meest

geliefde frietje van Gent. Frietjes met satékruiden,

stoofvleessaus, mayonaise, een viandel én Bicky-ajuintjes.

Ik hoop oprecht dat er niemand op dieet is.

Voor de goede zielen onder ons is er Bloedserieus. Een initiatief van

studentenverenigingen in samenwerking met het Rode Kruis. Dit

vindt elk semester plaats in het UFO, de grootste aula van de

UGent. Hier kunnen alle studenten eens wat goeie karma opdoen en

ook meteen een goodiebag meepikken door wat bloed te doneren!

1Graven-

steen

2
3Multiculturele

 resto's

4
5Bloedserieus

 Gent

Graslei

Stefano's

5
5



Tips van onze 

studies

Probeer een eigen studeerstijl

te vinden. Niet elke student

haalt het meeste nut uit het

leren van een samenvatting.

Je kan pro-beren rechtstreeks

vanuit het boek of te slides

leren. Ook flashcards kunnen 

erg efficiënt 

zijn.

Zoals we allemaal weten kan een beetje alcohol een

mens vrijgeviger maken. Als je enkel cash meeneemt, kan

je situaties voorkomen waarin het plots een goed idee lijkt

om het ganse café te trakteren. Daarnaast is het in de

meeste cafés ook gebruikelijk om met cash te betalen.

Best haal je dus op voorhand het nodige geld af voor je

(on)opzettelijk je bankrekening plundert.

Tips van de penning 
Het leven is al duur genoeg, zeker als student. Hier een paar tips om

je uitgaven binnen de perken te houden. Zo hoef je op het einde

van de maand niet enkel droge boterhammen te eten.

Ga in het begin van de

week naar de winkel

en maak meteen een

boodschappenlijst voor

de komende dagen.

Zo vermijd je dat je de

volgende dag weer

aan de kassa staat en

‘per ongeluk’ met

dingen thuiskomt die je

helemaal niet nodig

had. Je bepaalt best

ook op voorhand een

maximumbedrag om je

aan te houden.

TIP 1: Voor studenten

op kot: beperk je

uitstapjes naar de

supermarkt

TIP 2: Laat je bankkaart thuis bij het uitgaan (als

Corona het toelaat ;))

Dit kan je doen op verschillende manieren.

Samen koken met vrienden is niet enkel gezellig,

maar ook makkelijker omdat je de kosten

achteraf kan verdelen. Een persoonlijke favoriet 

om te lunchen zijn de studentencafetaria’s. Hier

krijg je als student grote kortingen en ben je

praktisch geen geld kwijt aan een volledige

maaltijd. 

Als student is studeren

natuurlijk je belangrijkste

bezigheid -what's in a

name. Zet 'em op met deze

tips!

Probeer niet teveel 

lessen te skippen. Heel

verleidelijk, maar

tijdens het leren zal je

merken dat je meer

van uit de les onthoudt

dan je denkt.

Gebruik de voorbeeldexamens!

Deze zullen je leren hoe je het

best met de leerstof moet

omgaan.

Zoek een

persoon die je

accountable

houdt en ga

samen naar de

les. Zorg dat er

iets aan vast

hangt wanneer je

niet gaat.  Dit is

een goede tip

voor de

competitiebeest-

en onder 

ons. 

TIP 3: Bespaar op eten

Ebe

Penning 

2020-2021

Dali & Maya

Studie

2020-2021

62
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De ene krijgt maar

geen genoeg van

rondjes lopen. De

ander wordt al moe

bij de gedachte

zich van zijn bureau

naar bed te

verplaatsen. Voor

die laatsten een

paar tips om tijdens

je   studentenleven  

en ook nog een

beetje sportief.

Niets zo leuk als

een balletje

werpen en

drinken op de

nederlaag van je

maten (of die van

jezelf, om de pijn

te verzachten).

De Overpoort

Bowl is hiervoor

de ideale plek.

2              

 looproute!

Als je zoekt naar

een looproute in

Gent is de Finse

piste rond de

Watersportbaan

een echte aan-

rader. Langs water

lopen is altijd leuk

en 1 rondje is exact

5 kilometer. Dit

maakt het handig

je vooruitgang bij

te houden.

 

      Iedere maandag

organiseert Politeia

sportactiviteiten

waar zowel ervaren

als niet ervaren

sporters aan kunnen

deelnemen. Er komen

verschillende sporten

aan bod. Laat dat

veel te dure

fitnessabonnement

maar zitten en schrijf

je zeker eens in voor

een gezellige en

spor-tieve namiddag!

1  

      Gent staat bekend om de prachtige Leie die door de stad

stroomt. Daarom is het ideaal om Gent te verkennen vanop

het water! Er zijn veel plaatsen waar je een kajak kan huren

voor een goede prijs. Zeker een aanrader!

Iedere maandag

organiseert Politeia

Tips voor de cultuurliefhebber 
Buiten het alombekende Gravensteen, heeft Gent

nog heel wat parels te bieden wat betreft cultuur. Bij

deze enkele tips van onze eigenste cultuurkenners.

Voor designliefhebbers  is

het Design Museum Gent

een must see. Je komt er

terecht in een wereld van

sprekende kleuren en

ontwerpen die zelfs de

niet-kunstminnaar zullen

bekoren.

Gent is een echte

schoonheid op zichzelf,

maar badend in het licht

wordt het allemaal nog

spectaculairder. 

Ook dit jaar vindt Film

Fest Gent plaats. In het

aanbod is er voor ieder

wat wils. Houd je meer

van iets minder

commerciële en arthouse

films? Dan kan je altijd

terecht bij Sphinx Cinema,

iets voorbij de Korenmarkt.

Napraten over wat je

gezien hebt kan in hun

eigen café 

naast de cinema.

Voor de

filmliefhebbers

Knal  All I Want For

Christmas maar door de

boxen en schenk die

Glühwein maar uit. De

Kerstmarkt op de

Korenmarkt is rond de

feestdagen de gezelligste

plek van Gent!

Wie Gent zegt, zegt De

Vooruit. Er valt altijd wel

iets te beleven. Ook is iets

gaan drinken in hun café

al een uitstap op zich.

4

Bowlen is ideaal

als ontspanning,
Sporttips 

 Zoek een vaste 3

Hendrik, 
Ruben & Lode

Sport 
2020-2021

www.lichtfestival.stad.gent.be

Lichtfestival Gent

www.designmuseumgent.be

www.sphinx-cinema.be

www.filmfestival.be

Kerstmarkt

www.visit.gent.be/nl/agenda/kerstmarkt

Design Museum Gent

De Vooruit

www.vooruit.be

Angel & Arne
Cultuur 

2020-2021

77

in form 

te 

blijven 

looproute!



 jes en optredens

van Gentse

bandjes. Voor

elk wat wils!

Defoo staat bekend als een café voor West-

Vlamingen, maar ook niet-West-Vlamingen zijn er

zeker en vast welkom! Den Dries staat elke avond

klaar om een fris pintje in te schenken en een

gezellig babbeltje te doen. Pluspunt:       ze 

hebben er HEEL lekkere nootjes!  

Wanneer

1e bach: 22 sep, 12u -

16u

2e bach: 23 sep, 10u -

16u

3e bach: 24 sep, 10u -

16u

masters & schakels: 10u

- 16u

Waar: Therminal, 

Hoveniersberg 24 

Uitgaan zit er bij het begin van dit academiejaar nog niet in. Allen 

op café dan maar. Hier wat tips voor een geslaagd avondje uit!

Wanneer

elke dinsdag &

donderdag, 11u

-15u 

Waar: Politeia

Secretariaat,

Universsiteitsstraat

8 

Wanneer: 7 & 28

okt, 18u - 20u

Waar: Politeia

Secretariaat

Avondverkoop

Op dinsdagavond ben je altijd

welkom op onze mega-epische

kringavonden in de Twitch. Hier

kun je terecht voor pintjes aan

bodemprijzen. Je kan socialiseren

met andere eerstejaars van onze

faculteit en uiteraard een dansje

placeren. Een paar keer per

semester trekken we ook op

donderdag naar de Twitch voor

onze cocktailfeestjes!

Wanneer je even genoeg hebt van de drukke

Overpoort, is dit alternatievere café waar je moet

zijn voor toffe themafeestjes.

In de Porter House kan je dagelijks terecht voor

goeie plaatjes! EXTRAATJE: vestiaire!! Geen last

van verloren jassen of sjaals dus... (als je hem daar

niet vergeet tenminste).

Dit is de place-to-be voor al wie graag zijn

dansschoentjes aantrekt. De Abba-nights zijn een

echte aanrader.

e kans

Wanneer

PW: 14 sep

CW: 15 sep

Socio: 16

sep

Waar:

Therminal,

Hoveniersberg

24

Enkel 1e bachelors 

Tip van ons allemaal

Tips voor tooghangers

Suzanne

Feest 

2020-2021

Elke

Feest & StuRa

2020-2021

Haal op tijd je boeken! Niets zo zielig als een student zonder cursussen.

Inschrijven verplicht! Check www.politeia-gent.be of 

de link op onze Facebookpagina 

e kans e keer, goede keer21 3

Op  zaterdagavond  vind   je   mij

steevast in de Jan Van Gent. Je

vindt er frisse pint-

82
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Heb je een 

schitterend idee, zin om 

je handen uit de mouwen te 

steken of wil je gewoon eens een

vergadering bijwonen? Dat kan!

StuRa vergadert elke twee weken.

De eerste algemene vergadering is

op donderdag 8 oktober om 19u30

in Studentenhuis De Therminal.  

De ideale plek om nieuwe 

mensen te leren 

kennen!

Wist je dat onze 

faculteit haar eigen studenten-

raad heeft? StuRa bestaat uit 

studenten Politieke en Sociale

wetenschappen die actief zijn binnen de

verschillende opleidingscommissies, vak-

groepraden en stuurgroepen. Zij

verdedigen als studentenvertegen-

woordigers de belangen van iedereen die

aan onze faculteit studeert. Iedereen die

denkt dat studenten niks zeggen 

hebben, heeft StuRa nog niet 

aan het werk gezien! 

StuRa 

@sturapsw 

www.stura.ugent.be 

StuRa

Hapje & drankje 
voorzien!

Hopelijk 

tot snel!

9

Allereerst wil ik je een warm 

welkom heten aan onze universiteit. 

Een heel nieuwe wereld zal voor je open-

gaan! Je gaat de komende dagen ongetwijfeld

overladen worden met informatie. Gelukkig zijn 

we er met StuRa om je wegwijs te maken. We zijn

het aanspreekpunt voor studenten die het

universiteitsleven willen leren kennen. Je kan bij  ons

altijd terecht met vragen over vakken, examens, de

werking van UGent en zoveel meer. Bij ons bepaal

je mee de toekomst van de faculteit! Ik hoop je

binnenkort te ontmoeten 

op onze eerste vergadering! 

Matthias Vandevoort

Voorzitter StuRa

Beste student

9



Eerlijk is eerlijk, onze studierichting is maar al te vaak voer voor hi-la-ri-sche grappen.

Dat we allemaal gaan eindigen als medewerker in een fastfoodketen (nochtans een

heel nobel beroep), menswetenschappers niet echt relevant zijn en ons diploma niet

meer waard is dan het gemiddelde vel toiletpapier. Een goede dosis zelfspot kan

natuurlijk nooit kwaad, maar wij weten maar al te goed dat het tegendeel van die

vooroordelen klopt. Misschien kan je met een diploma Politieke en Sociale

wetenschappen wel de meest uiteenlopende richtingen uit die er zijn. Omdat we

natuurlijk wél echte wetenschappers zijn (😉), doen we geen uitspraken zonder deze

empirisch te staven. Bij deze dus een aantal voorbeelden van oud-studenten die, na

hun carrière aan onze faculteit, inderdaad naar de meest uiteenlopende

(job)richtingen zijn uitgeweken. 

Afgestudeerd, en dan?

ROB, 26 JAARROB, 26 JAAR

MARIE , 27 JAARMARIE , 27 JAAR

SIMON, 27 JAARSIMON, 27 JAARIRIS , 24 JAARIRIS , 24 JAAR

ANONIEM, 26 JAARANONIEM, 26 JAAR

TIJL , 30 JAARTIJL , 30 JAAR
Afgestudeerd in: Politieke

Wetenschappen - EU studies

Huidige job: sales manager in een

kmo (telecom sector)

Hoe ben je daar terecht gekomen?

Via persoonlijk netwerk 

Afgestudeerd in: Politieke Weten-

schappen - Internationale betrekkingen

Afgestudeerd in: Sociologie

Afgestudeerd in: Communicatie-

wetenschappen - Nieuwe media &

Maatschappij

Huidige job: Communicatie ccx bij

Colruyt group

Hoe ben je daar terecht gekomen?

Via sollicitatie  

Afgestudeerd in: Communicatie-

wetenschappen - Nieuwe media &

Maatschappij

Huidige job: IT consultant bij 

TOPdesk BE

Hoe ben je daar terecht gekomen?

Via een recruteringsbureau 

Afgestudeerd in: Communicatie-

wetenschappen - Nieuwe media &

Maatschappij

Huidige job: Project Manager in de IT

sector 
Hoe ben je daar terecht

gekomen? Als functioneel consultant 

Huidige job: Participatie expert bij een

ruimtelijk planningsbureau 

Hoe ben je daar terecht gekomen?

Door mijn tweede master Ruimtelijke

Planning + kennisopbouw door

vrijwillige stages 

Huidige job: momenteel in between jobs

maar een extra master Economische

Wetenschappen gedaan
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Wist-je-dat... 

...het schild van Politeia ooit gestolen

werd door een studentenvereniging uit

Oostende. Deze wouden er een vat bier

voor in de plaats. Ze kregen een vat

gevuld met water. Het schild van

Politiea stond terug in Gent, voor de

snodaards het door hadden.

...Politeia een eigen WikiSage-pagina

heeft. Je bent beroemd of je bent het

niet natuurlijk. 

...de Politeiakleuren vroeger wit, rood

én zwart waren. Waar dat zwart precies

gesneuveld is, is onbekend...

...er douches zijn. Altijd handig wanneer het

angstzweet je is uitgebroken bij het zien van

de oefeningen statistiek.

...de trappen in het midden net zo ingenieus

(lees idioot) gemaakt zijn dat 1 trede per

keer nemen te weinig is, en 2 treden te veel.

...het auditorium "Leon De Meyer" heet. De

Meyer was rector van UGent van 1985 tot

1993.

...er vanachter kapstokken zijn. Wel niet

vergeten je jas daarna terug mee te nemen!

...de hangmatten zo goed liggen, dat je er

wel eens dreigt in slaap te vallen.

Wist je dat in het UFO... Wist je dat je in Ledeganck...

...best een klapstoel mee-

nemen als je naar de les gaat.

De kans is namelijk groot dat je

geen zitplaats hebt. De kans is

nog groter dat dit probleem na

de eerste lessen zichzelf oplost. 

...als je dan toch plek hebt, best

pas vanaf de vijfde rij gaan

zitten. De boxen staan pas

vanaf daar. Anders is het beeld

zonder klank. 

...best niet naar de bovenste

verdieping reist als je

hoogtevrees hebt. Het gebouw

telt liefst 12 verdiepingen!
...je overal binnen de UGent

gebouwen je weg kan vinden met

SoleWay. Superhandig voor iedereen

die niet meteen aan de stand van de

zon kan zien hoe hij moet wandelen.

Wist je dat campus Aula...

...een superleuke binnentuin

heeft. Een echte trekpleister voor

studenten wanneer het zonnetje

schijnt.

...binnenkort niet meer onze

campus zal zijn. We verhuizen dan

naar een locatie achter het UFO. 

...de 3 auditoria heeft die NB I, II

en III heten. Nee, je bent niet de

enige die daardoor soms de foute

aula binnenwandelt. 

...als je tot de middag slaapt, je een

maaltijd uitspaart. Van levenslessen

gesproken...

...je zelf ook een wist-je-datje kan insturen. Check hiervoor snel de laatste pagina! Het

moet niet waar zijn, als het maar straf is (grapje natuurlijk, geen fake news in deze krant).
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Speeltijd 

Hoog tijd voor wat ontspanning. Wat ontspant een mens beter dan een goede

woordzoeker. Inderdaad, niets. Daarom presenteren wij jou hier de enige echte PSW-

woordzoeker. Om de woorden te vinden moet je letters zoeken die in opeenvolgende

vakjes staan. De vakjes kunnen binnen één woord zowel horizontaal, verticaal als

diagonaal aan elkaar grenzen. Een beetje moeilijker dan normaal, maar als

universiteitsstudent moet dat zeker lukken!

Marx

Media

Plattegrond van de macht

Politeia

Quetelet

UFO

Woorden die je moet zoeken (en liefst ook vinden)

Alternatief

Aula

FORUM

Ideologie

Ledeganck

Maatschappij
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www.guido.be

Ook dit jaar mogen we weer samenwerken met enkele fantastische sponsors. Goed

voor ons, maar vooral goed voor jullie! Veel van onze sponsordeals zorgen er namelijk

voor dat jij van bepaalde voordelen kan genieten in je favoriete zaken. En laten we

eerlijk zijn: een leuke korting links en rechts, is altijd mooi meegenomen. 

Vraag je Politeia-lidkaart aan! Hiermee geniet je van verschillende

voordelen. Je kan deze aanvragen op ons secretariaat of bij het

aankopen van je boeken. 

Onze hoofdsponsors

Onze andere sponsors en voordelen vind je op www.politeia-gent.be

muurklimmen, fitnessen, groepslessen nemen en

nog veel meer. Ideaal voor de student die in

form wil blijven of gewoonweg graag sport. 

uiteenlopende bestemmingen aan een

scherpe prijs aan. Zeker de moeite waard

voor de globetrotters onder ons!

al jouw favoriete zaken in Gent. Misschien

leer je er zelfs  nieuwe adresjes door kennen!

Gids in de hand en gaan!

minder. Daarom zet dit programma van

Diageo aan tot verantwoordelijk drank-

gebruik door het collectieve bewustzijn

rondom de effecten van alcohol te verhogen. 

Een pintje drinken is leuk, ladder-

zat op de straatstenen eindigen, 

Sponsors

www.stadium.be www.jeka.be

www.drinkiq.com

bekend. Maar wist je dat ook jouw cursussen

er vandaan komen? Ze zorgen er voor dat je

elk jaar opnieuw op tijd met je neus in je

boeken kan duiken.  
Jonas

PR Extern 

2020-2021

Een Guido Stadsgids is een must

have voor elke student. Dit boekje

staat vol kortingsbonnen van bijna

Stadium Coupure is één van de leukste

sportcentra in Gent. Je kan er squashen, 

Jeka is een reisbureau, gespeciali-

seerd in groepsreizen. Ze bieden erg 

www.guido.com

Politeia-lidkaart kost je pintje hier maar €1,80.

Als dat geen feest is! Ook voor je andere

favoriete drankjes en dansjes moet je hier zijn.

Ideaal voor een avondje uit! 

Kieldrecht en het Bonton, hun drijvende, mobiele

betoncentrale. Door hun rijke verleden heeft dit

bedrijf een stevige reputatie opgebouwd bij hun

leveranciers en klanten. Op De Rycke kan je

bouwen!

Dit authentieke familiebedrijf is actief op

vijf locaties: Beveren, Kallo, Herdersem,

www.derycke.be

Het leukste café van de Overpoort is

toevallig ook ons kringcafé. Met je

www.facebook.com/twitch.gent/

is Topcopy Gent de ideale plek. Er is een

handige selfservice, maar de werknemers

helpen je ook met de glimlach waar nodig.

PLace-to-be voor al je papier- en drukwerk. 

Voor de vele afdrukwerkjes die

studenten moeten verrichten, 

www.topcopy.be

Voor boeken in alle vormen en ma-

ten is Standaard Boekhandel alom 

www.standaardboekhandel.be
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FORUM is op zoek naar jou! 

Of eigenlijk meer naar je ideeën, jezelf mag je houden. Een magazine voor de

faculteit, vraagt om input van de faculteit. We zijn daarom altijd op zoek naar

leuke ideeën voor nieuwe items. Zit jij met een ei dat je kwijt moet of een

fantastisch onderwerp waarover moet geschreven worden? Laat het ons weten.

Wie weet staat  jouw artikel dan in de volgende FORUM. 

Mocht je een fantastisch idee hebben, maar niet gezegend zijn met een

schrijverstalent (of geen tijd/goesting hebt om zelf iets neer te pennen), mag je

ons ook altijd contacteren. Hoe meer ideeën, hoe meer vreugde, zeggen we dan.

Voor opmerkingen, vragen en liefdesbrieven (haatmail mag ook, maar enkel als

deze opbouwende kritiek bevat), mag je je wenden tot forum@politeia-gent.be.

Ben je eerder een type dat graag in iemands DM slide, kan je terecht op instagram

@politeia_gent. Ook wanneer je het liever houdt bij een keurig messenger-

berichtje naar PoliteiaOnline, zijn je ideeën altijd welkom! 

We horen graag van jullie 

Voor nu: peace out en tot de volgende keer!

Je bent aan het einde van deze forum geraakt.
Vond je hem leuk om te lezen?

PROFICIAT!

Fantastisch!

Helemaal perfect zijn kan je

natuurlijk nooit, dus opdat je de

volgende FORUM nog leuker

zou vinden, wordt het sterk

aangeraden onderstaand 

tekstje te lezen

Jammere zaak! 

Om er voor te zorgen dat je de

volgende editie wel kan

smaken,  wordt het sterk

aangeraden onderstaand

tekstje te lezen

JA NEE
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Geef je mening!
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