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INHOUD
Voor wie het verleden op een kritische manier wil bevragen en er
bijvoorbeeld meer wil uit leren dan lange waslijsten data, feiten
en namen, is een wetenschappelijke opleiding in de geschiedenis
de aangewezen keuze. Je leert niet alleen waar en met welke
middelen je historische bronnen kunt opsporen, je leert het
bronnenmateriaal ook op een kritische manier te beoordelen.
Samen met de kritiek van de bronnen (heuristiek) leer je de juiste
vragen te stellen (wat wil ik weten?) en de juiste methodes te
gebruiken (hoe krijg ik de bronnen aan de praat?). Daarna leer je
de vrijgekomen informatie analyseren, synthetiseren en
evalueren.
Met een historische opleiding verwerf je inzicht in het grote
verhaal van de menselijke beschaving. Je tracht de vraagstukken
van de menselijke samenleving in haar ontstaan, ontwikkeling en
samenhang te reconstrueren en te beantwoorden. Kennis van
verleden en heden gaan altijd samen. Mens en samenleving
worden maar begrepen door vroegere en huidige processen en
gebeurtenissen met elkaar te verbinden. Daarom is geschiedenis
de sociale wetenschap bij uitstek, niet alleen van het verleden,
maar ook van het heden.
De geschiedenisopleiding is een academische opleiding en wil
daarom historici opleiden met een onderzoeksgerichte attitude
en een brede blik op de wereld. Als afgestudeerde beschik je niet
alleen over een goede kennis van de humane en sociale
wetenschappen en van de geschiedenis, en over een kritisch
inzicht in maatschappelijke processen en structuren. Je hebt
eveneens een wetenschappelijk-kritische houding tegenover
het verleden en het heden, kunt op zelfstandige basis historisch
onderzoek verrichten, kunt de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek (schriftelijk en mondeling) voorstellen aan een breed
publiek en kunt deelnemen aan het hedendaags maatschappelijk
debat.

OPBOUW
Waar de bacheloropleiding nog een vrij brede basis biedt, start
de echte vakspecialisatie in de masteropleiding. De opleiding is
geconcentreerd rond de masterproef waarin je je weten
schappelijk kunnen bewijst. Dat komt tot uiting in het gewicht dat
aan de masterproef wordt gegeven, namelijk de helft van de
studiepunten. Voor de masterproef kies je een onderwerp dat
ofwel in een bepaalde periode (bv. middeleeuwen), in een
bepaald thema (bv. stadsgeschiedenis) of in een bepaalde regio
(bv. geschiedenis van Afrika) te situeren is.
De overige opleidingsonderdelen sluiten aan bij de gekozen
invalshoek (chronologisch, thematisch of regionaal).
Via het keuzevak Publieksgeschiedenis is het mogelijk om
een stagetraject te volgen.
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
Traditionele tewerkstellingssectoren voor historici zijn het
onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek (vaak via een
doctoraatsstudie) en de bredere erfgoedsector, met in het
bijzonder het archiefwezen (zie ook de master-namasteropleiding in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags
documentbeheer).
De vraag naar afgestudeerden met een polyvalente opleiding
steekt echter overal de kop op. De combinatie van een historische
opleiding met een andere opleiding kan hierbij zeker een troef
zijn. Steeds meer afgestudeerden in de geschiedenis zoeken een
job buiten de traditionele historische sectoren.
De afgestudeerden geschiedenis kunnen door de brede contouren
en de wetenschappelijke diepgang van de opleiding hun kennis
en vaardigheden gebruiken in tal van niet-historische opleidingen
en beroepen: cultuur, administratie, journalistiek, weten
schappelijk onderzoek, diplomatie, sociale sector, uitgeverijen,
banken en verzekeringen.
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Via schakelprogramma: (88 studiepunten)
−− Ba onderwijs: secundair onderwijs (geschiedenis)
opleiding(en) oude structuur:
• geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
(geschiedenis)
(Voor deze toelating moeten studenten hun diploma, vergezeld
van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de
trajectbegeleider.)
Via voorbereidingsprogramma: (90 studiepunten)
−− Ba wijsbegeerte
−− Ba moraalwetenschappen
−− Ba taal- en letterkunde
−− Ba kunstwetenschappen
−− Ba archeologie
−− Ba Oosterse talen en culturen
−− Ba Oost-Europese talen en culturen
−− Ba Afrikaanse talen en culturen
−− Ba toegepaste taalkunde
−− Ba rechten
−− Ba criminologische wetenschappen
−− Ba economische wetenschappen
−− Ba toegepaste economische wetenschappen
−− Ba toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
−− Ba psychologie
−− Ba pedagogische wetenschappen
−− Ba politieke wetenschappen
−− Ba communicatiewetenschappen
−− Ba sociologie

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studieprogramma masteropleiding, schakel- en
voorbereidingsprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Alternatieve trajecten
Het voorbereidingsprogramma en het schakelprogramma kunnen
ook deeltijds gevolgd worden en dus gespreid over meerdere jaren.
De trajectbegeleider kan je hierover informeren.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs

Trajectbegeleiding
De contactgegevens van alle trajectbegeleiders vind je terug op
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding.

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

