
Grieks studeren? 
Dit moet je weten!

Geboeid door het verhaal van onze oud-

studenten? Volg #Greekatwork en

#GavoorGrieks op sociale media en kom

alles te weten over de diversiteit aan

carrières van onze oud-studenten. De

brochure #Greekatwork, die hun

getuigenissen bundelt, is op aanvraag te

verkrijgen of kan je downloaden via onze

website (rubriek ‘info voor toekomstige

studenten’).

CONTACT

Email: Grieks@ugent.be

Tel: +32 9 264 40 39

Web: www.grieks.ugent.be

@GreekUgent

Initiatieven voor studiekiezers

Overweeg je om Grieks te studeren?

Studiekiezers kunnen op volgende momenten

meer informatie verkrijgen:

1. Proef van het onderwijs Grieks aan de UGent tijdens de

openlesweek en schrijf je in voor een les Griekse Letterkunde.

8 maart, 8.30u-11.15u: Blandijnberg 2, Gent.

https://studiekiezer.ugent.be/nl/overzicht/openlessen

2. Ontdek via een online lessenreeks of Grieks aan de UGent

echt iets voor jou is. Schrijf je dus in voor de webklas!

4 februari – 3 maart 2019.

https://www.ugent.be/lw/nl/toekomstige-

student/webklassen/tweetalen.htm

3. Ontmoet je proffen en toekomstige medestudenten, en

vergaar alle informatie over je toekomstige studie op de

infodag Taal- en Letterkunde.

16 maart 2019, vanaf 10u: Blandijnberg 2, Gent.

Alle informatie vind je handig gebundeld op: 

http://www.taalenletterkunde.ugent.be/infodagen

Oud-studenten aan het woord

“DE RETORISCHE KNEEPJES VAN DE OUDE GRIEKEN EN ROMEINEN

HELPEN ME NU NOG DAGELIJKS OM VOL OVERTUIGING NAAR KLANTEN

EN LEVERANCIERS TOE TE STAPPEN.”

Elisabeth Minnaert (Coördinator netwerkevents en communicatie)

“IK DENK DAT IK MIJN SCHRIJFSTIJL HEB ONTWIKKELD IN DE

TEKSTANALYSE EN VERTALINGEN VAN ANTIEKE TEKSTEN.”

Ingeborg Deleye (redactrice)

“MIJN STUDIE HEEFT MIJ EEN NAUWGEZET BEGRIP VAN TAAL, 

BETEKENIS EN BEDOELING BIJGEBRACHT, EN DAT MAAKT ONGETWIJFELD

DAT IK MIJN TECHNISCHE BEROEP BETER KAN UITOEFENEN.”

Ruben Tavernier (octrooigemachtigde / wetenschappelijk adviseur)

“Werkgevers appreciëren het dat je durft te gaan voor 

datgene wat je écht interesseert”

Paulien Lemay (software developer)

“Dankzij mijn opleiding kan ik me goed verplaatsen in de 

mensen met wie ik in contact kom”

Lieven Van de Walle (accountmanager)
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