MASTER OF ARTS IN AFRICAN STUDIES
60 ECTS CREDITS - LANGUAGE: ENGLISH

INHOUD
Ghent University’s Master in African Studies is the only
Master’s programme of its kind in Belgium, and it has a
unique academic focus on the African continent. The
programme starts from a truly interdisciplinary perspective
as its course units take on a deep-time perspective on
Africa’s peoples, cultures, literatures and languages,
focusing specifically on Central and Eastern Africa. It
combines broad thematic course units and specialized
seminars, training students in disciplines as diverse as
anthropology, history, literature studies and linguistics. This
unique multidisciplinary programme will stimulate your
critical thinking about Africa’s position in the world with a
true sense of appreciation for cultural diversity.
STRUCTUUR
The Master in African Studies consists of three main course
units at 5 ECTS each, 4 course units at 5 ECTS each
selected from a list of specialist Africanist course units, 10
ECTS worth of elective course units to be chosen freely from
the university’s course catalogue, and a Master’s thesis at
15 ECTS.
Main Course Units
The Master in African Studies focuses specifically on Central
and Eastern Africa. This area is studied from different
academic subdisciplines in the three mandatory main course
units: ‘Language, History and Identity in Central and Eastern
Africa’, ‘Literature, Media and the Arts in Central and
Eastern Africa’, and ‘Conflict and Society in Central and
Eastern Africa’.
Elective Course Units
Students enjoy a great degree of freedom to shape their
own curriculum by choosing course units from various
subdisciplines, based on their individual research interests.
They choose four course units from the following list:
‘Anthropology of Affect and Materiality', ‘Poverty,
Development and Inequality in Modern African History’,
‘History and Theory of African Urbanism and Architecture’,
‘Bantu Corpus Linguistics and Lexicography’, ‘Bantu
Grammar in a Comparative and Contrastive Perspective’,
‘Gender and Identity in African Literatures’, ‘Postcolonial
Literature in English’, 'African Archaeology'. In addition,
students choose an additional 10 ECTS worth of course
units either from the Africanist course units listed above, or
from the university’s wider course catalogue, including
courses on Swahili and Lingála, the two most important
languages of central and eastern Africa.
Master's dissertation
The MA programme is finalized by writing a Master’s
Dissertation. This is a research paper based on
independent, empirical research, preferably (but not
necessarily) the result of fieldwork in Africa. By writing a

Master’s Dissertation, students testify to their ability to
conduct independent research, their mastery of a
methodological framework and to their thorough knowledge
of a specific Africanist topic.
If you want to combine your Master’s degree with a Teacher’
s degree, then there is the option of taking a Master's
Programme in Teaching (in Dutch: 'Educatieve master')
instead of the above described master. The Master's
Programme in Teaching, however, is a Dutch-taught
programme. More information can be found on www.ugent.
be/educatievemaster.

2022-23

ARBEIDSMARKT
In a globalizing world, in which Africa plays an increasingly
important role, our society needs graduates with academic
expertise on Africa. A thorough understanding of African
cultural frameworks, languages and history provides
students with the knowledge and skills to build bridges
between cultures. Graduates in African Studies find jobs in
the NGO-sector or cultural sector, in the foreign aid sector,
in academic research, immigrant support programmes, the
tourist industry, governmental institutions or business world,
both in Europe and in Africa.
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TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS
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Rechtstreeks:
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs binnen één van de volgende
• studiegebieden (of een combinatie ervan):
• • Geschiedenis
• • Taal- en Letterkunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Geneeskunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs binnen het studiegebied
• gezondheidszorg
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs binnen het studiegebied Politieke
• en Sociale Wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs binnen het studiegebied Sociale
• Gezondheidswetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs binnen het studiegebied
• Toegepaste Biologische Wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied archeologie
• en kunstwetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied economische
• en toegepaste economische wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied
• handelswetenschappen en bedrijfskunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied psychologie
• en pedagogische wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied rechten,
• notariaat en criminologische wetenschappen
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied toegepaste
• taalkunde
• Een diploma van een bacheloropleiding in het
• academisch onderwijs in het studiegebied wijsbegeerte
• en moraalwetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
• een bacheloropleiding binnen het studiegebied
• Economische en Toegepaste Economische
• Wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
• een bacheloropleiding binnen het studiegebied Politieke
• en Sociale Wetenschappen
• Een diploma van een masteropleiding aansluitend op

1 • een bacheloropleiding binnen het studiegebied Sociale
1 • Gezondheidswetenschappen
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
1 • een bacheloropleiding binnen het studiegebied
1 • Toegepaste Biologische Wetenschappen
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
1 • een bacheloropleiding binnen één van de volgende
1 • studiegebieden (of een combinatie ervan):
1 • • Geschiedenis
1 • • Taal- en Letterkunde
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
1 • een bacheloropleiding in het studiegebied archeologie
1 • en kunstwetenschappen
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
1 • een bacheloropleiding in het studiegebied Psychologie
1 • en Pedagogische wetenschappen
1 • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op
1 • een bacheloropleiding in het studiegebied Toegepaste
1 • Taalkunde
1 • Een diploma van een masteropleiding volgend op een
1 • bacheloropleiding in het studiegebied rechten, notariaat
1 • en criminologische wetenschappen
1 • Een diploma van een masteropleiding volgend op een
1 • bacheloropleiding in het studiegebied gezondheidszorg
1 • Een diploma van een masteropleiding volgend op een
1 • bacheloropleiding in het studiegebied
1 • handelswetenschappen en bedrijfskunde
1 • Een diploma van een masteropleiding volgend op een
1 • bacheloropleiding in het studiegebied wijsbegeerte en
1 • moraalwetenschappen
2 Na het met succes voltooien van een
1 voorbereidingsprogramma:
1 60 SP
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • academisch onderwijs
1 none • Een diploma van een masteropleiding
1 none • aansluitend op een bacheloropleiding
1 none • Een diploma van een masteropleiding die volgt
1 none • op een andere masteropleiding
3 Na het met succes voltooien van een
1 schakelprogramma:
1 60 SP
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • archeologie en kunstwetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Economische en Toegepaste Economische
1 none • Wetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Gezondheidszorg
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1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • handelswetenschappen en bedrijfskunde
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Onderwijs
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Politieke en Sociale Wetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Rechten, Notariaat en Criminologische
1 none • wetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Sociaal-agogisch Werk
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Sociale Gezondheidswetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Toegepaste Biologische Wetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Toegepaste Taalkunde
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen het studiegebied
1 none • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
1 none • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none • professioneel onderwijs binnen één van de
1 none • volgende studiegebieden (of een combinatie
1 none • ervan):
4 Na het met succes voltooien van een
1 bacheloropleiding met studieduurverkorting
1 120 SP
1 none a opleidingen nieuwe structuur:
1 none a • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none a • academisch onderwijs
1 none a •
1 none a • andere dan vermeld bij de andere
1 none a • toelatingscategorieën
1 none a • Een diploma van een bacheloropleiding in het
1 none a • professioneel onderwijs
1 none a •
1 none a • andere dan vermeld bij de andere
1 none a • toelatingscategorieën
1 none a • Een diploma van een masteropleiding
1 none a • aansluitend op een bacheloropleiding
1 none a •
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• andere dan vermeld bij de andere
• toelatingscategorieën
opleidingen oude structuur:
• Een diploma van een academische opleiding
• van de tweede cyclus
•
• andere dan vermeld bij de andere
• toelatingscategorieën
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Additional Information on Admission (Flemish Degree)
For admission subject to passing an abridged bachelor’s
programme, students will have to present their previous degree
to the faculty.
More info:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/aleendiploma.htm#Verkortebac
helor

ADMISSION REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL DEGREE
STUDENTS
An academic Bachelor’s and/or Master’s degree in African
Studies, anthropology, applied biological sciences, (applied)
economic sciences, (applied) linguistics, archaeology, art
history, commercial sciences and business management,
criminological sciences, health care, history, literature,
(moral) philosophy, (notarial) law, pedagogical sciences,
political sciences, psychology, and social (health) sciences,
or an international equivalent is required to enter the MA
African Studies directly. In case you are in possession of an
academic or professional Bachelor's degree in a field not
mentioned, you may be allowed to enter the Master
programme after a preparatory programme which is in
Dutch. All applicants will be required to send their CV and a
motivation letter.
Information on admission requirements and the
administrative procedure for admission on the basis of a
diploma obtained abroad, can be found on the following
page: www.ugent.be/prospect/en/administration/enrolmentor-registration.

LANGUAGE REQUIREMENTS
Language requirements Dutch: no language requirements
English: CEFR level B2
The language requirements for this study programme can be
found on: www.ugent.be/languagerequirements
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PRACTICAL INFORMATION
Study programme
studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-african-studiesen/programma
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Information sessions
Graduation Fair
afstudeerbeurs.gent/en/students/further-studies
Application Deadline (for International degree students)
For students who need a visa: before 1st of April
For students who do not need a visa: before 1st of June
Read more
Tuition fee
More information is to be found on: www.ugent.be/tuitionfee

Learning path counsellor
Stefanie De Sloovere
T +32 9 264 39 44
stefanie.desloovere@ugent.be
Contact (for international degree students)
Faculty of Arts and Philosophy
For programme-related questions: africanstudies@ugent.be
For administrative questions contact the Ghent University
international admission desk: www.ugent.be/csa
www.africanstudies.ugent.be
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