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1 PROGRAMMA BACHELOR (MODELTRAJECTJAREN) 

Hieronder vind je het volledige programma van Ba1 tot en met de Master. De specifieke inhoud en de 
begincompetenties van elk opleidingsonderdeel vind je in de studiekiezer (https://studiekiezer.ugent.be/nl/zoek), 
waar je per afzonderlijk opleidingsonderdeel een gedetailleerde studiefiche kan raadplegen. 

 

1.1 Bachelor 1 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM 

Overzicht van de historische kritiek 3 1 

Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen 3 1 

Russisch I 10 1 

Geschiedenis van Rusland 5 1 

Geschiedenis van Zuidoost-Europa 5 1 

Inleiding tot taal- en tekststructuren 3 2 

Visuele cultuur: Kunst in historische context 3 2 

Inleiding tot de antropologie 3 2 

Russisch II 10 2 

Tweede taal, keuze uit: 
 Bosnisch/Kroatisch/Servisch I 
 Bulgaars I 
 Sloveens I 

10 2 

Inleiding tot Oost-Europa 5 2 

  

1.2 Bachelor 2 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM 

Russisch III 6 1 

Tweede taal, keuze uit: 
 Bosnisch/Kroatisch/Servisch II 
 Bulgaars II 
 Sloveens II 

6 1 

Oudslavisch 4 1 

Zuidoost-Europese literatuur en cultuur 5 1 
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Russisch IV 6 2 

Tweede taal, keuze uit: 
 Bosnisch/Kroatisch/Servisch III 
 Bulgaars III 
 Sloveens III 

6 2 

Slavische filologie 4 2 

Overzicht van de Russische literatuur 5 2 

Methodologie I 3 2 

Minor: 
 Slavische middeleeuwen in context 
 Zuidoost-Europa in context 
 Rusland in context 
 Tweede Zuidoost-Europese taal (Bosnisch/Kroatisch/Servisch, 

Bulgaars, Sloveens, Nieuwgrieks of Turks)  
 Onderwijs 

15 ½ 

 

1.3 Bachelor 3 (met buitenlandtraject)1 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM 

Studietraject Russisch of  

Studietraject Zuid-Slavische taal  

25 

 

1 
 
 

Study Abroad Project  5 1 

Russisch V of tweede taal, keuze uit: 
 Bosnisch/Kroatisch/Servisch IV 
 Bulgaars IV 
 Sloveens IV 

(keuze afhankelijk van keuze studietraject semester 1) 

6 2 

Russische literatuur: capita selecta 4 2 

Oudslavisch in linguïstisch perspectief 4 2 

Moderne Russische cultuurgeschiedenis 4 2 

Moderne Zuidoost-Europese cultuurgeschiedenis 4 2 

Methodologie II 3 2 

Bachelorproef 5 J 

 

  

 
1 Studenten die het binnenlandprogramma willen volgen, contacteren de trajectbegeleider. 
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1.4 Master 

Vanaf academiejaar 2022-2023 ondergaat de Master een grondige metamorfose. Voor een meer gedetailleerd 
overzicht, raadpleeg de studiekiezer: https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-de-oost-europese-talen-en-
culturen/programma/2022.  

 

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM 

Thematische opleidingsonderdelen (2 opleidingsonderdelen te kiezen uit): 

 Slavische taalsociologie en - geschiedenis 
 Russia between East and West 
 Politics of Memory in Southeast Europe 
 Oekraïne: historiografie, taal, natievorming 

2 x 5  1 

Onderzoekseminarie Slavistiek en Oost-Europakunde 
4 trajecten (A-D): 

 Slavische literaturen: modernisme en interbellum (A) 
 Zuidoost-Europese regiostudies (B) 
 Slavische filologie (C) 
 Russisch: taal, cultuur, discours (D) 

5 2 

Project 
2 opties (A-B) 

 Russisch (A) 
 Tweede Zuid-Slavische taal (B) 

5 J 

Keuzeopleidingsonderdelen: 
 Stage (10) + keuzelijst stage (10) 
 Onderzoeksproject (3) + Onderzoekstage (4) + keuzelijst 

onderzoek (10) 
 Vrije keuze1 (20) - met inbegrip van één thematisch 

opleidingsonderdeel  

20 1/2/J 

Methodologie: voorbereiding op de masterproef 5 1 

Masterproef  15 J 

 

2 OVERGANGSMAATREGELEN  

2.1 Bachelor 

 
In het academiejaar 2020-2021 werd er een nieuw programma ingevoerd van het eerste t.e.m. het derde jaar 
bachelor. Modeltrajectenstudenten volgen het programma zoals het in de studiekiezer staat.  
 
Studenten die studeren met een geïndividualiseerd traject zorgen ervoor dat zij op het einde van hun 
bachelortraject zeker Inleiding tot Oost-Europa, Zuidoost-Europese literatuur en cultuur en Moderne Zuidoost-
Europese cultuurgeschiedenis hebben afgelegd.  
 

 
1 Studenten moeten hun vrije keuzevakken motiveren in het opmerkingenveld dat in Oasis verschijnt na het voorleggen van 

hun curriculum 
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Studenten die door de vermindering van het aantal studiepunten in deze programmahervorming (bv. voor 
Oudslavisch) op 178 of 179 studiepunten uitkomen, hoeven geen bijkomende studiepunten op te nemen. 
Studenten die denken dat zij niet aan dit minimumaantal punten zullen geraken, nemen contact op met de 
trajectbegeleider.  
 

2.2 Master 

Studenten die al ingeschreven waren in de master in 2021-2022 en credits behaalden, behouden deze credits. 
Indien zij niet geslaagd zijn voor één van de algemene opleidingsonderdelen nemen zij altijd eerst het 
opleidingsonderdeel Project op. Ze nemen contact op met de trajectbegeleider om hun curriculum te bekijken.  

3 GEÏNDIVIDUALISEERD TRAJECT (GIT) EN DE PLAATS 
VAN HET BUITENLANDSEMESTER 

Al na het eerste jaar bachelor is het belangrijk om te bekijken wanneer je het buitenlandsemester plant.  

 

3.1 Selectie voor academiejaar 2023-2024 

Studenten die in het academiejaar 2022-2023 minimum 108 studiepunten zouden kunnen behalen (Ba1: 60 
punten, Ba2: minimaal 48 punten) zullen in december 2022 geselecteerd worden om een keuze te maken voor het 
academiejaar 2023-2024. Om te mogen vertrekken op uitwisseling moet je op het einde van Ba2 deze 108 
studiepunten behaald hebben. 
 
Heb je niet alle credits van Ba1 behaald (en zal je dus met een GIT studeren), dan moet je al voor het academiejaar 
2022-2023 bepalen of je 
 
1. 108 studiepunten of meer in totaal kan/wil opnemen1 en dus geselecteerd wil worden voor een 

buitenlandsemester in 2023-2024 
2. geen 108 in totaal kan/wil opnemen zodat het buitenlandsemester verschuift naar 2024-2025 

 

3.2 Gevolgen voor Ba2-curriculum 

Bij het samenstellen van het traject voor het academiejaar 2022-2023 moet je dus al rekening houden met de 
plaats van het buitenlandsemester in het traject.  
 
Kan of wil je nog geen 108 punten opnemen in Ba1 en Ba2 met het oog op het buitenlandsemester, zorg er dan 
voor dat je nog eerstesemestervakken overlaat voor het academiejaar 2023-2024. In academiejaar 2023-2024 ga 
je immers nog niet op uitwisseling en zal je bijgevolg in het eerste semester van Ba3 geen opleidingsonderdelen 
kunnen opnemen omdat dat voorbehouden is voor het Zuid-Slavisch of Russisch semester (25 studiepunten). Er 
dreigt dan een ‘leeg’ eerste semester in 2023-2024.  
 
Als je het tweede jaar net niet kan/wil afwerken, maar je wel minimaal aan 108 studiepunten komt en dus in 
aanmerking komt voor de selectie voor het buitenlandsemester 2023-2024, dan: 
 

 volg je in 2022-2023 in ieder geval alle opleidingsonderdelen van het eerste semester   
 Als je in 2023-2024 op uitwisseling gaat en in dat zelfde jaar nog een opleidingsonderdeel van het 

eerste semester van Ba2 moet hernemen, dan is het belangrijk dat je de lessen voor dit onderdeel 
toch al hebt gevolgd. 

 volg je op zijn minst Russisch III (en IV) en de Sloveens/Bulgaars/BSK II (en III) 

 laat je een tweedesemestervak vallen indien nodig 
 Je kan dit opleidingsonderdeel nog volgen als je terug bent in het tweede semester na je uitwisseling. 

 

 
1 Met ‘opnemen’ wordt hier ‘in je curriculum hebben staan’ bedoeld. Het gaat om zowel opleidingsonderdelen die je al hebt 

behaald als opleidingsonderdelen waarvoor je (opnieuw) inschrijft.  
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Let wel: Het is niet aan te raden om er met heel veel moeite voor te zorgen dat je nét 108 studiepunten in je 
curriculum hebt staan. Je focus moet liggen op de nog af te werken opleidingsonderdelen van  Ba1. Hou er rekening 
mee dat je misschien niet onmiddellijk alle opleidingsonderdelen van Ba2 zal halen en dat het dan moeilijk wordt 
om nog te vertrekken. 108 studiepunten afronden en slagen voor de talen is nl. ook het criterium om te mógen 
vertrekken. 

4 STUDEREN MET EEN GIT IN OETC 

4.1 Richtlijnen en tips 

 Lees de algemene GIT-infobundel met informatie over leerkrediet, studieomvang en toegelaten aantal 
studiepunten:www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git. 

 Denk goed na over je traject. 60 studiepunten voor een GIT is veel. Als je vorig jaar nipt 30 van de 60 
credits haalde, dan neem je wellicht beter minder credits op. Er is niets op tegen om je te focussen op het 
volmaken van Ba1 en zo een goede basis te leggen voor de rest van je studie. 

 Stel jezelf de vraag: als ik een groot aantal studiepunten opneem, kan ik dan nog binnen de voorziene tijd 
afstuderen of niet? Is dat niet het geval, dan kan je beter het aantal studiepunten dat je nog moet afleggen 
evenredig spreiden over het aantal jaren van je studie. Hou hierbij rekening met het buitenlandsemester. 
Het buitenlandsemester is één opleidingsonderdeel van 25 + 5 studiepunten dat niet kan worden 
opgesplitst. 

 Als je geen credit behaalde voor één van je talen in het eerste jaar dan is het raadzaam om nog geen 
taalvakken op te nemen in het tweede jaar. Heb je hierover twijfels dan neem je contact op met de 
trajectbegeleider. Zij kan met de lesgevers bekijken of het in jouw situatie mogelijk is of niet. 

 Methodologie I van Ba2 (sem2) neem je zeker op als je het jaar nadien al met de bachelorproef wilt 
starten. 

 Het buitenlandsemester en de bachelorproef hou je in de regel voor het jaar waarbinnen je de bachelor 
afrondt (dus met een GIT ten vroegste jaar 4).  

 

4.2 Bachelor- en masterproef 

 Ben je niet geslaagd voor je bachelorproef en zou je binnen de 75 studiepunten zowel je bachelor- als 
masterdiploma kúnnen halen, dan kan je eventueel starten met de masterproef zonder inschrijving voor 
dit opleidingsonderdeel. Het is dan eveneens nodig om het opleidingsonderdeel Methodologie: 
voorbereiding op de masterproef op te nemen. 

o Je contacteert de trajectbegeleider om te bekijken of dit voor jouw traject een haalbare kaart is. 
! In de meeste gevallen is een combinatie van de bachelorproef en de opstart van de 
masterproef in het Methodologievak erg af te raden. 

o Bij de start van het tweede semester dien je ten laatste op 28/02/2023 een gemotiveerde 
aanvraag tot wijziging van je mastercurriculum in (via de daartoe voorziene procedure). De 
curriculumcommissie zal deze aanvraag beoordelen.  

 In de bachelor/master kan je afstuderen na het eerste semester als er enkel nog je 
bachelorproef/masterproef en/of eerstesemestervakken in je curriculum staan. Je brengt de 
studentenadministratie op de hoogte op het moment dat je je bachelorproef/masterproef indient. 

 

5 VRAGEN?  

Studenten met vragen over het programma en/of individueel traject worden aangeraden tijdig contact op te 
nemen met de trajectbegeleider. Zo kan besproken worden hoe het traject voor academiejaar 2022-2023 best 
samengesteld kan worden.  
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Contactgegevens:  
Anne Verwaeren 
anne.verwaeren@ugent.be  
Blandijnberg 2, gelijkvloers, lokaal 100.040 
Aanwezigheid en afspraak maken: www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding  

 
Voor oasistechnische of praktische vragen kan je ook terecht bij Inge Geernaert van de Facultaire 
Studentenadministratie (FSA) via inge.geernaert@ugent.be 
09 264 39 76 
Blandijnberg 2, lokaal 05.03.100.049  
Openingsuren FSA: https://www.ugent.be/lw/nl/over-de-faculteit/fdo/fsacontact.htm  


