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INHOUD
De opleiding Taal- en letterkunde is aangepast aan de eisen en
maatschappelijke noden van onze tijd. Talenkennis vormt één van
de hoekstenen van onze informatiemaatschappij. Door de
toename van de mobiliteit en de schaalvergroting van de
internationale contacten wordt het steeds belangrijker om te
beschikken over een hoog ontwikkelde taalvaardigheid, bij
voorkeur in meer dan één taal. Doeltreffende communicatie is
echter niet louter een kwestie van taalbeheersing. Ze berust
evenzeer op een brede, onbevangen kijk op de maatschappelijke
context waarbinnen het taalgebruik en de communicatie
plaatsvindt, op een goede kennis van het culturele en meer
bepaald het literaire erfgoed, en op een grondig inzicht in
taalkundige structuren.
De Master in de taal- en letterkunde is één van de drie masters
die volgen op de Bachelor in de taal- en letterkunde: twee talen.
De masteropleiding telt 37 talencombinaties: Nederlands-Frans,
Nederlands-Engels, Nederlands-Duits, Nederlands-Latijn,
Nederlands-Grieks, Nederlands-Italiaans, Nederlands-Spaans,
Frans-Engels, Frans-Duits, Frans-Latijn, Frans-Grieks, Frans-Italiaans, Frans-Spaans, Engels-Duits, Engels-Latijn, Engels-Grieks,
Engels-Italiaans, Engels-Spaans, Duits-Grieks, Duits-Italiaans,
Duits-Spaans, Latijn-Grieks, Latijn-Italiaans, Latijn-Spaans,
Nederlands-Scandinavistiek, Frans-Scandinavistiek, Engels-Scandinavistiek, Duits-Scandinavistiek, Latijn-Scandinavistiek,
Iberoromaanse talen, Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn,
Scandinavistiek, Grieks.
In de bacheloropleiding (9 talen met 29 talencombinaties), ligt
de nadruk op drie basisvaardigheden: een vloeiende actieve
beheersing van twee talen, een grondige vertrouwdheid met de
taal- en letterkundige onderzoeksmethoden, en een diepgaande
kennis van de culturele achtergrond van de bestudeerde
taalgebieden. De taalspecifieke vakken worden gedoceerd in
de bestudeerde taal (dat is niet het geval voor Grieks en Latijn).
In het derde jaar kun je een eigen profiel uitbouwen in een
taalkundige of letterkundige specialisatie, en in een keuzetraject
dat mogelijkheden biedt tot professionalisering. Hierdoor kun je
je gericht voorbereiden op de keuze van je masteropleiding of
een vervolgmasteropleiding.
In de masteropleiding krijg je gespecialiseerde vakken in de taalof letterkunde. Daarin worden onderwerpen behandeld vanuit
een bepaald theoretisch of maatschappelijk vraagstuk. Het
onderwijs neemt de vorm aan van werkcolleges, met veel inbreng
van de studenten via discussies, presentaties en papers. Op die
manier willen we je eigen wetenschappelijke creativiteit
stimuleren en uitdagen.

OPBOUW
De Master in de taal- en letterkunde bouwt voort op de basisvaardigheden van de bachelor.
Na afloop moet je in staat zijn om zelfstandig complexe
wetenschappelijke problemen op te lossen. Hiertoe kun je je op
diverse manieren specialiseren: of de twee talen uit de bachelor
voort bestuderen of je toeleggen op één van die twee. Daarnaast
kun je je ook verdiepen in de algemene taal- of literatuurwetenschap.
Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is de masterproef, die een vierde van de studiepunten omvat (15 studiepunten). De studie van de talen zelf omvat minstens 15 studiepunten
per taal. De resterende 15 studiepunten kan je zelf inzetten om je
taalspecifieke kennis of je persoonlijke profiel verder uit te
bouwen, bv. door het professionele traject uit je derde jaar verder
te zetten.
Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor
de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op
www.ugent.be/educatievemaster.
ARBEIDSMARKT
Je diepgaande academische vorming met een goede talenkennis,
een verfijnd taalgevoel, en een goed inzicht in zowel literaire als
niet-literaire teksten, samen met algemene competenties als een
creatief, probleemoplossend vermogen en een attitude van
levenslang leren, zullen ervoor zorgen dat je in verschillende
sectoren terecht kunt.
Veel afgestudeerden in de Taal- en letterkunde vinden een
gepaste baan in het bedrijfsleven (administratie, communicatie
bureaus, public relations of marketing, bank- en verzekerings
wezen enz.) en in het onderwijs, een traditioneel belangrijke
afzetmarkt die vooral door de generatiewisseling in het secundair
onderwijs weer duidelijk aantrekt. Ook het onderwijs voor
volwassenen biedt mogelijkheden voor veel afgestudeerden
Taal- en letterkunde.
Anderen gaan aan de slag als journalist of vertaler of vinden werk
in de uitgeverswereld, vooral als redacteur of corrector, of in de
culturele sector (zoals musea, bibliotheken, culturele centra en
verenigingen).
Voor afgestudeerden met een bijzondere belangstelling voor de
theoretische studie van de taal- of letterkunde biedt het
wetenschappelijk onderzoek aantrekkelijke perspectieven.
Een lijst met concrete beroepen van alumni van de opleiding vind
je terug op www.taalenletterkunde.ugent.be/beroepen.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA TOT DE
MASTER IN DE TA AL- EN LET TERKUNDE: TWEE TALEN

Rechtstreeks:
−− Ba taal- en letterkunde met twee overeenstemmende talen
2019–20

Via verkorte bachelor: (60 studiepunten)
−− Ba taal- en letterkunde met één overeenstemmende taal
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Via voorbereidingsprogramma: (90 studiepunten)
–– Ba toegepaste taalkunde met overeenstemmende taalpakketten
opleiding(en) oude structuur:
• licentiaat vertaler/tolk met overeenstemmende
taalpakketten (niet mogelijk voor talencombinatie met
Latijn, Grieks, Scandinavistiek)
(Voor deze toelating moeten studenten hun diploma, vergezeld
van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de
trajectbegeleider.)

TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA TOT DE
MASTER IN DE TA AL- EN LET TERKUNDE: ÉÉN TA AL

Rechtstreeks:
−− Ba taal- en letterkunde met één overeenstemmende taal
(voor de afstudeerrichting Iberoromaanse talen wordt ook een
basiskennis Portugees aanbevolen)
Via verkorte bachelor: (60 studiepunten)
−− Ba taal- en letterkunde zonder overeenstemmende taal
Enkel geldig voor de afstudeerrichtingen
Duits - Engels - Frans - Latijn - Nederlands:
Via schakelprogramma: (75 studiepunten)
−− Ba onderwijs: secundair onderwijs (met onderwijsvak resp.
Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands)
−− Ba office management, afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk
• de corresponderende diploma’s oude structuur
(Voor deze toelating moeten de studenten hun diploma,
vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan
de faculteit via de trajectbegeleider.)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studieprogramma masteropleiding, voorbereidings- en
schakelprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Studieprogramma verkorte bachelor:
https://studiekiezer.ugent.be
> ga naar de masteropleiding
Voorbereidende initiatieven
Je taalkennis opfrissen of bijschaven? Of zelf je voorkennis testen?
Concrete informatie over de voorbereidende initiatieven vind je op
https://studiekiezer.ugent.be. Selecteer de opleiding en je vindt
toelichting en praktische details onder de rubriek ‘Vlot van start’.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs

Via voorbereidingsprogramma: (60-90 studiepunten)
–– andere bachelor uit de faculteit Letteren en Wijsbegeerte
(vrijstellingen mogelijk indien het gevolgde curriculum de minor
taal van de afstudeerrichting omvat)
−− Ba toegepaste taalkunde met overeenstemmend taalpakket *
opleiding(en) oude structuur:
• licentiaat vertaler/tolk met overeenstemmend taalpakket
(niet mogelijk voor Latijn, Grieks)
(*Voor deze toelating - uitgezonderd voor de afstudeerrichting
Nederlands - moeten studenten hun diploma, vergezeld van het
diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de
trajectbegeleider.)

Trajectbegeleiding
De contactgegevens van alle trajectbegeleiders vind je terug op
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding.
Contact
Voorzitter van de opleiding: Prof. Benjamin Biebuyck
Curriculummanager: Chris Bulcaen
Blandijnberg 2 - lokaal 110.023 - T 09 264 78 97
chris.bulcaen@ugent.be
www.taalenletterkunde.ugent.be
www.facebook.com/TLugent

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot 1 januari 2019.

Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

