DE MINOR LETTERKUNDE:

CONCEPT
Vanaf het tweede jaar van de bacheloropleiding (Ba2) kunnen studenten uit een aantal
richtingen kiezen voor de minor letterkunde. Dit traject bestaat enerzijds uit drie verplichte
literatuurwetenschappelijke vakken waarin wordt ingegaan op de algemene aard en functie
van literatuur. Anderzijds is er een brede waaier aan keuzevakken over diverse nationale
literaturen.
De basis voor dit traject wordt reeds gelegd in Ba1 via het vak “Inleiding tot de voornaamste
moderne literaturen.” De vakken gedoceerd in Ba2 en Ba3 bouwen vervolgens voort op deze
basis door zowel een verdieping als een uitbreiding van het onderzoeksobject.

MASTER VERGELIJKENDE MODERNE LETTERKUNDE
Het geschetste traject vormt een ideale voorbereiding op de Master in de Vergelijkende
Moderne Letterkunde, die bestaat uit twee luiken: een academisch luik en een
professioneel luik. Deze luiken worden weerspiegeld in de structuur van de opleiding:
vakken (35stp.), stage (10stp.), en scriptie (15stp.).
Er zijn vier plichtvakken (“Literatuur en Maatschappij”, “Theoretische Literatuurwetenschap”,
“Literatuur in het culturele veld” en “Actuele problemen uit de vergelijkende literatuurwetenschap”)
voor samen 20 stp. Daarnaast kan voor 15 stp. gekozen worden uit een brede waaier van
keuzevakken (o.a. “Dramaturgie”, “Theorieën van de cultuurgeschiedenis”, “Ontwikkeling en
esthetiek van de film”, “Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst” en vakken uit de
masters Taal- en letterkunde/Talen en culturen die zich situeren op het vlak van de moderne
letterkunde). Idealiter sluiten stage en scriptie bij elkaar aan. Studenten die een academisch
zwaartepunt in hun opleiding wensen in te bouwen, zullen de mogelijkheid krijgen stage te lopen bij
een van de lopende wetenschappelijke projecten van universitaire onderzoeksgroepen die actief zijn
in het vakgebied (participatie in wetenschappelijk onderzoek, organisatie van lezingen en
congressen, voorbereiden van publicaties, ...). Studenten die een professioneel zwaartepunt in hun
opleiding wensen in te bouwen, lopen stage bij een van de professionele partners waarmee de
opleiding samenwerkt en die actief zijn op een van de volgende domeinen: pers en kritiek
(tijdschriften, boekenbijlagen, radio); letterenbeleid (Vlaams Fonds voor de Letteren); archieven
(Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie); uitgeverijen; literaire organisaties (Het Beschrijf, Druksel,
Vooruit Letterenprogramma,); bibliotheek; theatergezelschappen (dramaturgische functies).

Deze Master is rechtstreeks toegankelijk voor alle studenten die de minor Letterkunde
gevolgd hebben.
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STRUCTUUR VAN DE MINOR
Op te nemen: 15 tot 45 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst.
 De vakken met referentie a zijn verplicht. Bij voorkeur eerst Algemene
Literatuurwetenschap afleggen.
 De overige vakken te kiezen uit vakken met referentie b of uit het aanbod van
letterkundige opleidingsonderdelen van de faculteit (zie lijst hieronder)
A000060
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A001045
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A001887
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A002721
A002722
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Vergelijkende literatuurwetenschap
Poëtica
Algemene literatuurwetenschap
Repertoirestudie van het theater
Klassieke mythologie
Antieke retoriek
Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie
Oosterse literaturen: het Nabije Oosten en de
Oosterse
literaturen: Zuid- en Centraal-Azië
islamwereld
Oosterse literaturen: Oost-Azië
De literaturen van Afrika
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KEUZEVAKKEN LETTERKUNDE UIT DE OPLEIDING TAAL- EN LETTERKUNDE: 2 TALEN



Deze lijst is louter indicatief; concrete afspraken moeten met de betrokken lesgevers
gemaakt worden.
Concrete en actuele informatie over lesgevers, lesmomenten, studiemateriaal en
lectuurlijsten kun je vinden in de infobrochures op:
www.taalenletterkunde.ugent.be/ba1 of /ba2 of /ba3.

DUITSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Duits
Examen: Mag in het Nederlands worden afgelegd (voor studenten die niet de minor Duits
volgen).
Teksten: Mogen in Nederlandse vertaling gelezen worden, indien beschikbaar.
Noot: De volgende vakken omvatten wel een presentatie en deelname aan de discussies in
het Duits: Duitse Taalvaardigheid I: literaire teksten; Letterkunde III en Letterkunde IV.
* Duitse taalvaardigheid I: literaire teksten
* Duitse letterkunde I
* Duitse letterkunde II
* Duitse letterkunde III
* Duitse letterkunde IV
* Duitse letterkunde V
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ENGELSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Engels
Examen: Mag in het Nederlands worden afgelegd, maar je toetst dit best af bij de lesgever
(docent kan Engelstalig zijn en geen Nederlands kennen).
Teksten: Engelse originelen genieten de voorkeur. Mogen in Nederlandse vertaling gelezen
worden, indien beschikbaar.
Noot: vertalingen zijn veelal beschikbaar en kunnen een beter tekstbegrip van het origineel
vergemakkelijken, maar opgemerkt moet worden dat lesgevers teksten niet daarop
selecteren (en er dus soms geen vertaling zal blijken te bestaan) en dat lesgevers geregeld
stilstaan bij vormelijke aspecten die enkel via lectuur van het origineel kunnen worden
geapprecieerd.
* Engelse letterkunde I
* Engelse letterkunde II: historisch overzicht: nieuwere periode
* Engelse letterkunde II: historisch overzicht: oefeningen
* Engelse letterkunde III: oudere periode A
* Engelse letterkunde III: oudere periode B
* Engelse letterkunde III: Amerikaanse letterkunde
* Engelse letterkunde III: nieuwere periode

FRANSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Frans
Examen: In het Frans
Teksten: Franse originelen
* Franse letterkunde I
* Franse letterkunde II
* Franse letterkunde III
* Franse letterkunde IV
* Franse letterkunde V
ITALIAANSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Italiaans
Examen: In het Italiaans (antwoorden mogen eventueel in het Nederlands)
Teksten: Italiaanse originelen
Noot: Bij de inschrijving zal nagegaan worden of de student de taal voldoende machtig is om
de colleges in het Italiaans te volgen.
* Italiaanse letterkunde I
* Italiaanse letterkunde II: Proza
* Italiaanse letterkunde II: Poëzie
* Italiaanse letterkunde III
* Italiaanse letterkunde IV
Minor Letterkunde

Pagina 3

KLASSIEKE LETTERKUNDE
Doceertaal: Nederlands
Examen: In het Nederlands
Teksten: Nederlandse vertalingen
* De literatuur van de Oudheid
* Zie ook de vakken in de hoofdtabel van de minor: Klassieke mythologie, Antieke retoriek,
Receptiegeschiedenis

NEDERLANDSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Nederlands
Examen: In het Nederlands
Teksten: Nederlandse originelen
* Nederlandse letterkunde I
* Nederlandse letterkunde II
* Nederlandse letterkunde III
* Nederlandse letterkunde IV
* Nederlandse letterkunde V

SPAANSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Spaans
Examen: In het Spaans (antwoorden mogen eventueel in het Nederlands)
Teksten: Mogen, behalve voor Spaanse Letterkunde I, in Nederlandse vertaling gelezen
worden, indien beschikbaar.
Noot: Van de minores-studenten wordt een goede passieve beheersing van het Spaans
verwacht en ze kunnen bij de docenten bibliografische informatie rond de cultuurhistorische
context verkrijgen. De begintermen worden bij de minores-studenten die zich tijdig
aandienen tijdens een individueel gesprek met de docent, na afspraak, getoetst. Na de
eerste collegeweek worden er geen toelatingsgesprekken meer afgenomen. Voor HispanoAmerikaanse Letterkunde I moeten de minores-studenten er rekening mee houden dat er
slechts zeer weinig Nederlandse vertalingen bestaan van de behandelde teksten.
* Spaanse letterkunde I
* Spaanse letterkunde II
* Hispano-Amerikaanse letterkunde I
* Hispano-Amerikaanse letterkunde II

Minor Letterkunde

Pagina 4

ZWEEDSE LETTERKUNDE
Doceertaal: Zweeds
Examen: mag in het Nederlands worden afgelegd
Teksten: mogen in Nederlandse vertaling gelezen worden, indien beschikbaar.
* Zweedse letterkunde I
* Zweedse letterkunde II
* Zweedse letterkunde III
* Scandinavische Letterkunde

VARIA
* Theorie en methodes van de literatuurgeschiedenis
Doceertaal: Nederlands
Examen: In het Nederlands
Teksten: Nederlandse vertaling, indien beschikbaar
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