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De Master in de historische taal- en letterkunde wordt enkel aan
de UGent aangeboden.
INHOUD
Deze masteropleiding is één van de drie die volgen op de
Bachelor in de taal- en letterkunde: twee talen. Ze bundelt de
expertise in een tiental talen of taalgroepen op het vlak van de
studie van historische taalkunde en literatuur. Daarnaast is de
opleiding expliciet bedoeld voor bachelors in andere humane
wetenschappen die een bijzondere interesse voor historische
teksten in de meest diverse vormen (manuscripten / drukken) en
genres koesteren. Taalkunde en literatuur worden in deze
opleiding namelijk niet geïsoleerd bestudeerd, maar steeds in
hun cultuurhistorische ontstaans- en gebruikscontext.
De Master in de historische taal- en letterkunde stelt zich tot doel
je vertrouwd te maken met analysemethoden die je de
historische bepaaldheid van teksten en andere taaluitingen doen
inzien en begrijpen. Daarmee speelt de opleiding in op vragen en
noden binnen de culturele sector, waar de interesse voor en het
inzicht in het belang van nationaal en internationaal erfgoed,
bibliotheek- en archiefwezen, de geschiedenis van het boek en de
doorwerking van het verleden blijvend toeneemt.
OPBOUW
De Master in de historische taal- en letterkunde bestaat uit drie
onderdelen: twee verplichte vakken en vijf, vooral taalspecifieke,
keuzevakken (35 sp), stage (10 sp) en masterproef (15 sp). Door
die opbouw heb je de mogelijkheid om een uniek studieprofiel
samen te stellen dat maximaal aansluit bij je interesses en je
daarnaast degelijk voorbereidt op een concreet arbeidsterrein.
In het verplichte vak Onderzoeksproject stel je onder toezicht van
een mentor een eigen studiepakket samen dat onder meer kan
bestaan uit lectuuropdrachten, het bijwonen van presentaties of
het volgen van een summer school.
In de keuzevakruimte worden opleidingsonderdelen aangeboden
waarin de studie van teksten en talig materiaal uit een tiental
talen centraal staat. Die vakken kun je, als je over de nodige
voorkennis beschikt, vrij combineren. Daarnaast heb je de
mogelijkheid om een keuzevak met een meer geschiedkundige
invalshoek te volgen of een vak op te nemen aan een willekeurige
Vlaamse universiteit.
Voor de stage kun je een professioneel of een onderzoeksmatig
traject kiezen. Bij het professionele traject werk je zelfstandig in
een erfgoed- of aanverwante instelling in binnen- of buitenland.
Een onderzoeksstage laat je toe om je studiegebied verder uit te
diepen en je eventueel voor te bereiden op een carrière als
onderzoeker.
De studie wordt afgerond met een masterproef.

ARBEIDSMARKT
Je beschikt met een diploma van Master in de historische taalen letterkunde over dezelfde algemene vaardigheden als alle
studenten met een masterdiploma in de taal- en letterkunde.
Via de stage heb je bovendien concrete mogelijkheden gekregen
om met het arbeidsveld kennis te maken.
Je kunt terecht op de traditionele afzetmarkten voor universitair
gediplomeerden in de taal- en letterkunde: het wetenschappelijk
onderzoek, de culturele sector, het bedrijfsleven en het onderwijs.
Voor tewerkstelling in de laatste sector kun je met je
masterdiploma HTL het diploma van de (nieuwe) tweejarige
Educatieve Master behalen door voor een pakket van 60 sp
(= 1 jaar) aan pedagogische opleidingsonderdelen te slagen.
Meer uitleg hierover vind je op www.ugent.be/educatievemaster.
De meerwaarde die jij zult kunnen bieden, bestaat uit een
verbreed, historisch perspectief op taal en haar culturele
componenten, en de unieke combinatie van vaardigheden die je
door de heel vrije opbouw van dit masterprogramma hebt weten
te verwerven. Aangezien je je tijdens de studie verdiept hebt in
de historische componenten van taal, literatuur en cultureel
verleden, kun je bovendien inspelen op de groeiende vraag van
de erfgoedsector naar onderzoek en beheer van literair en
documentair erfgoed.
De masteropleiding biedt tot slot een goede voorbereiding op
meer gespecialiseerde opleidingen zoals de master-na-master
opleiding Archivistiek of de Master of Advanced Linguistics.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

Rechtstreeks:
−− Ba taal- en letterkunde
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Via voorbereidingsprogramma: (90 studiepunten)
−− Ba wijsbegeerte
−− Ba moraalwetenschappen
−− Ba archeologie
−− Ba geschiedenis
−− Ba kunstwetenschappen
−− Ba Oosterse talen en culturen
−− Ba Oost-Europese talen en culturen
−− Ba Afrikaanse talen en culturen
−− Ba toegepaste taalkunde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studieprogramma masteropleiding, schakel- en
voorbereidingsprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs

Trajectbegeleiding
De contactgegevens van alle trajectbegeleiders vind je terug op
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding.
Contact
www.htl.ugent.be
www.facebook.com/groups/HTLUGent (groep)
www.facebook.com/masterHTL (pagina)

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
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COURSE CONTENT
This master is one of three master programmes that build further
on the Bachelor of Arts in Linguistics and Literature: two
languages. The programme combines the expertise in the field
of historical linguistics and literature for about ten languages
or groups of languages. The programme is also suited for
undergraduates who hold a different degree in humanities and
have a special interest in historical texts of all kinds whether
these are handwritten or printed documents. In this programme,
linguistics and literature are not considered as isolated fields of
study: texts are always situated within the culture-historical
context of their origins and use.
The Master of Arts in Historical Linguistics and Literature aims to
familiarize students with analytical methods that demonstrate
the determinacy of texts and provide insights into other linguistic
expressions. By doing so, the programme responds to the needs
of the cultural sector, where there is an increasing interest in
national and international heritage, in libraries and archives,
in the history of the book and the effects of the past.
COURSE STRUCTURE
The Master in Historical Linguistics and Literature consists of
three components: two compulsory courses and five electives
(mostly literature or linguistics, 35 credits), an internship (10
credits) and a dissertation (15 credits). The course structure allows
students to tailor the programme according to their own study
interests and prepares them thoroughly for the career path they
choose.
In the compulsory course Research Project students are invited,
under the guidance of a tutor, to compile their own course
contents that can, for instance, consist in synthesizing scholarly
literature, attending lectures or participating in a summer school.
The list of electives offers many courses in which the study of
texts and linguistic expressions from about ten languages are the
central focus. These electives can be combined at will, provided
that the student possesses the necessary background knowledge
to start a course. One can also enroll for courses which are of the
field of history or choose a course taught at another Flemish
university.
Further, the Master in Historical Linguistics and Literature offers
professional and research internships. A professional internship
prepares for a job in a cultural heritage institution in Belgium or
abroad, whereas a research internship will provide students with
a unique opportunity to explore their study area thoroughly and
to prepare for a career as researcher.
The master’s dissertation is a requirement for every candidate in
order to obtain a master‘s degree.

CAREER PERSPECTIVES
A Master in Historical Linguistics and Literature offers training in
the same general skills as a Master in Linguistics and Literature.
Moreover, through the internship students have the added benefit
to experience their first contact with the labour market.
2019–20

Alumni of the Master in Historical Linguistics and Literature are
well prepared to find employment in one of the traditional career
opportunities of the Master in Linguistics and Literature, such as
research, the cultural sector, business, and education. For
employment in the educational sector, you can obtain the
certificate of the (new) two year Educational Master’s programme
by combining your Master’s degree in HTL with the success
ful completion of an abbreviated programme of 60 ECTS
(= 1 year) which consists of pedagogical courses.
However, the added value that the Master in Historical Linguistics
and Literature offers its students is the broad historical
perspective on language and its cultural components, and the
unique combination of skills that can be acquired due to the
flexibility of course structure of its programme. Considering that
the historical components of language, literature and the cultural
past are thoroughly scrutinized, students can respond to the
increased demand of the cultural sector for research and
management of the written past.
The Master in Historical Linguistics and Literature provides an
excellent preparation for the advanced masters, such as the
Master of Arts in Archival Science: Cultural Heritage Management
and Records Management or the Master of Advanced Linguistics.

LW05

MASTER OF ARTS IN HISTORICAL LINGUISTICS AND LITERATURE
60 ECTS CREDITS – LANGUAGE OF INSTRUCTION: DUTCH/ENGLISH – DEGREE: MASTER OF ARTS

ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
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Most qualifications obtained abroad do not grant direct admission.
This means that the diploma is not automatically recognized as
equivalent to a Flemish diploma and that admission can be granted
after an individual application procedure.
Language
More information regarding the required knowledge of English:
www.ugent.be/languagerequirements

PRACTICAL INFORMATION

Study programme:
www.ugent.be/coursecatalogue
> by Faculty > Programme types > select your programme
Application deadline for international degree students
−− for students who need a visa: 1st of March
−− for students who do not need a visa: 1st of June
www.ugent.be/deadline
Enrolling institution
Ghent University
Tuition fee
More information is to be found on:
www.ugent.be/tuitionfee

Contact
Learning track counsellor: Stefanie De Sloovere
T +32 9 264 39 44
stefanie.desloovere@ugent.be
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