Kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere
culturen? Heb je interesse voor talen die wel exotisch zijn,
maar tegelijkertijd dicht bij de West-Europese talen
staan? Sta je open voor geschiedenis, cultuur en literatuur? Heb je al kennisgemaakt met Oost-Europa en wil je
deze intrigerende regio beter leren kennen?
Dan is de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen iets
voor jou. Hier begint een verkenning van het Slavische
deel van Oost-Europa, in al zijn diversiteit.
De opleiding Oost-Europese Talen en Culturen wil mensen
vormen die de brug kunnen slaan tussen Oost en West.
Oost-Europa neemt een belangrijke plaats in het wereldgebeuren in en de Slavische talen vormen de grootste
talengroep in Oost-Europa. Om die redenen zijn mensen die
vertrouwd zijn met Oost-Europese talen en culturen
onontbeerlijk in de verschillende domeinen van de
maatschappij. Ons gevarieerde programma speelt hierop in:
→ brede kennis van Slavische talen
→ kritische aandacht voor cultuur en maatschappij
(geschiedenis en actualiteit)
→ oog voor verbanden en verschillen tussen culturen

TALEN
In de opleiding Oost-Europese Talen en Culturen studeer je
twee of meer levende Slavische talen: Russisch en één of
meer Zuid-Slavische talen.
Russisch
Het Russisch is een van de grootste talen ter wereld en de
grootste taal in Europa. Bovendien speelt Rusland sinds lang
een belangrijke culturele, economische en politieke rol in de
wereld.
Zuid-Slavische taal
Je kiest voor Bosnisch/Kroatisch/Servisch, Bulgaars of
Sloveens om deuren te openen in Zuidoost-Europa, een regio
die door zijn bijzondere ligging en geschiedenis een unieke
ontmoetingsplaats is tussen Oost en West, tussen christendom en islam, en tussen Europa, Rusland en het Nabije
Oosten.

Oudslavisch
Oudslavisch is een dode taal, maar speelt een sleutelrol in de
geschiedenis, literatuur, cultuur en religie van de Slavische
wereld. De studie van het Oudslavisch en wat er allemaal bij
komt kijken geeft je een diepgaander inzicht in de totale
context van Oost-Europa en de Slavische wereld. Bovendien
vormt het Oudslavisch de basis van alle Slavische talen, wat
je toelaat om makkelijker verbanden te zien.

CULTUREN
De taalvakken staan naast een brede waaier aan cultuurvakken. Via het cultuurpakket leer je meer over de geschiedenis,
actualiteit, maatschappij, literatuur, cultuur, religie, geografie
en economie van Rusland en Zuidoost-Europa. Keuzevakken
laten je toe andere, nabijgelegen cultuurgebieden onder de
loep te nemen en zo Oost-Europa in een ruimer perspectief
te zien.

MINOR
In het tweede bachelorjaar kies je een minor. Minors zijn
samenhangende pakketten van vakken uit een andere
discipline, die je de kans geven om een blik te werpen over
de muren van je studiegebied. Naast verbredende minors, is
er ook een verdiepende minor, waarin je verder inzet op de
talen van Zuidoost-Europa (behalve de Slavische talen ook
Turks en Nieuwgrieks). Je kiest voor een minor die aansluit
bij je interesseveld: Rusland in context, Zuidoost-Europa in
context, Tweede Zuidoost-Europese taal, Slavische Middeleeuwen in context of Onderwijs.

STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND
In de derde bachelor ga je via Erasmus voor één semester
naar Rusland of Zuidoost-Europa. Dit kan ook nog eens in de
master.
Een dergelijk verblijf biedt je niet alleen een grondig taalbad,
maar ook concrete ervaring met de Oost-Europese
maatschappij en cultuur. Het is met andere woorden de
perfecte voorbereiding op de arbeidsmarkt en een waardevolle toevoeging aan je toekomstige cv.

MOGELIJKHEDEN NA DE BACHELOR
→ Master Oost-Europese Talen en Culturen: de meest voor
de hand liggende keuze na het behalen van je bachelordiploma is om de aansluitende eenjarige master te
volgen.
→ Educatieve master: als je later graag les wil geven volg je
de educatieve master. Je kan kiezen uit twee trajecten:
ofwel kies je voor de tweejarige educatieve master
meteen na je bachelor, ofwel volg je de eenjarige
educatieve master als je al het diploma van de ‘gewone’
master (domeinmaster) behaald hebt.
→ Master in een ander studiedomein: je kan ook een
masteropleiding volgen die bijvoorbeeld meer aansluit
bij je minor. In dat geval moet je vaak een voorbereidingsprogramma opnemen.
→ Na je master: na het behalen van de master in de
Oost-Europese Talen en Culturen kun je de opgedane
kennis nog verbreden of verdiepen via een specifieke
master-na-masteropleiding of via het behalen van een
tweede master, zoals bv. Conflict & Development, Gender
en diversiteit, of Meertalige bedrijfscommunicatie. Na je
master kan je er ook voor kiezen om te doctoreren.

VOOR WIE?
→ interesse voor vreemde talen
→ diepgaande interesse in cultuur
→ voorkennis klassieke talen is een plus, maar absoluut
geen noodzaak
→ probleemoplossend denken
→ zelfstandigheid in studie en onderzoek
→ gezonde dosis inzet en werklust

ARBEIDSMARKT
De opleiding Oost-Europese Talen en Culturen biedt geen
specifieke beroepsopleiding. Toch zijn er heel wat mogelijkheden zoals de bedrijfswereld, internationale betrekkingen,
journalistiek, onderwijs, permanente vorming, wetenschappelijk onderzoek, bibliotheekwezen, musea, de culturele en
toeristische sector, sociaal-politiek werk rond migranten en
vluchtelingen, enz.
Aanvullende studies kunnen je helpen om je profiel verder te
ontwikkelen.
Neem zeker eens een kijkje in onze carrièregids voor
verhalen van alumni Oost-Europese Talen en Culturen:
www.slavistiek.ugent.be/opleiding/carrieregids
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