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INHOUD
De opleiding in de Oost-Europese talen en culturen is een talenen culturenstudie. Dat houdt in dat je talen studeert om culturen
beter te kunnen doorgronden.
De pijlers van de studie zijn de Russische taal en cultuur,
Zuidoost-Europese talen en culturen, en de studie van het
Oudslavisch als de cultuurhistorische band tussen Rusland en
Zuidoost-Europa.
OPBOUW
In de master ligt de nadruk op specialisatie, verdieping en
persoonlijk wetenschappelijk werk.
Je maakt actief gebruik van de aangeleerde talen. In de master is
er een methodevak dat je zal helpen bij de voorbereiding op het
sluitstuk van de opleiding: de masterproef. Je doet niet alleen
zelfstandig onderzoek onder begeleiding van je promotor, je
presenteert je onderzoek ook, zowel in het Nederlands of Engels
en in een van de aangeleerde talen.
Naast de talen die ook in de bachelor worden aangeboden
(Russisch, Bulgaars en Bosnisch-Kroatisch-Servisch (en Sloveens
als minor)) zijn er zeven verdiepingsvakken op het gebied van
letterkunde, taalkunde, filologie en (cultuur)geschiedenis. Uit
deze taal- en cultuurvakken kies je vijf vakken. Deze vakken
sluiten bij voorkeur aan bij je masterproef. Daarnaast is er ruimte
voor vijftien studiepunten aan keuzeonderdelen: een stage;
bovengenoemde specialisatievakken uit de masteropleiding;
taalvakken uit de bacheloropleiding als voortzetting van de minor
Talen en culturen van Zuidoost-Europa (opties BosnischKroatisch-Servisch, Bulgaars, Sloveens); vakken uit je minor; of
andere keuzevakken die aansluiten bij je interesses, toekomst
plannen of masterproef. Op die manier kun je zelf kiezen of je
werkervaring wil opdoen, je kennis verdiepen, of je kennis
verbreden.
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
De master in Oost-Europese talen en culturen geeft dezelfde
mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere academische
studies waarbij taal centraal staat (taal- en letterkunde, talen en
culturen).
Bulgarije, Kroatië en Slovenië zijn uit hun vroegere isolement
getreden en hebben zich aangesloten bij de Europese Unie.
Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Rusland en Servië maken dan
wel geen deel uit van de Europese Unie, maar zijn niet minder
belangrijk. Bovendien is Rusland het grootste land ter wereld en
een bijzonder belangrijke speler op het politieke, economische en
culturele wereldtoneel. Een afgestudeerde die én het land én de
taal kent, is een waardevol intermediair, waar die ook zal werken.
Afgestudeerden in de Oost-Europese talen en culturen vinden
werk bij bedrijven en banken die zaken doen met Rusland,
Zuidoost-Europa en Oost-Europa in het algemeen. Ze worden
gerekruteerd om handelsmissies te ontvangen en te begeleiden,
om goede handelscontacten te smeden of om te gaan werken in
een vestiging ter plaatse.
Met een masterdiploma Oost-Europese talen en culturen kun je
ook aan de slag in de culturele sector (theater, uitgeverijen,
bibliotheken), in de media alsook bij nationale of internationale
organisaties.
Wanneer je de educatieve master volgt, kun je werk vinden als
leraar in het (volwassenen)onderwijs.
Er zijn ook afgestudeerden die werken als vertaler en/of tolk.
Voor wie een grote belangstelling heeft voor een wetenschap
pelijke verdieping in de humane wetenschappen (taalkunde,
literatuur, (cultuur)geschiedenis, filologie) biedt de master ook
aantrekkelijke perspectieven op een carrière als wetenschappelijk
onderzoeker.
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TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA

Rechtstreeks:
−− Ba Oost-Europese talen en culturen
−− Ba taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde
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Via voorbereidingsprogramma: (61 studiepunten)
−− Ba toegepaste taalkunde met Russisch in de talencombinatie
Voor deze toelating moeten studenten hun diploma, vergezeld van
het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de
trajectbegeleider.
Via verkorte bachelor: (120 studiepunten)
−− professioneel bachelordiploma
−− academisch bachelordiploma

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studieprogramma masteropleiding en voorbereidings
programma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Studieprogramma verkorte bachelor:
https://www.ugent.be/lw/nl/opleidingen/verkortebachelors
Alternatieve trajecten
Vrijstellingen voor het voorbereidingsprogramma kunnen op basis
van de vooropleiding worden aangevraagd via de trajectbegeleider.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs

Trajectbegeleiding
De contactgegevens van alle trajectbegeleiders vind je terug op
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding.
Contact
www.slavistiek.ugent.be
Facebook: /Slavistiek UGent - Twitter: @SlavistiekUGent

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

