
Grieks studeren? 
Dit moet je weten!

WAAROM GRIEKS?

De beschaving van de oudheid blijft de moderne mens 
fascineren en inspireren. Nog steeds ervaren we zowel 
verbazing als herkenning wanneer we kennis maken 
met de Griekse literatuur, taal, mythologie en cultuur. In 
een tijd van retorische spelletjes in de politiek en fake 
news heeft een studie Grieks bovendien een acute 
relevantie omwille van haar focus op kritische analyse 
van taal en tekst. 

De opleiding Grieks aan de Universiteit Gent wil de 
kritische student begeleiden bij het ontwikkelen van dit 
literair en taalkundig begrip, door je een grondige 
kennis van de Griekse taal te laten verwerven, en een 
pad uit te tekenen doorheen Griekse literaire teksten en 
hun eigentijdse contextualisering. Gebeten zijn door 
taal, literatuur en cultuur, en gewapend zijn met een 
kritische wereldbeschouwing, zijn dan ook de 
belangrijkste voorwaarden om de opleiding aan te 
vatten.

STAY IN TOUCH

Email: Grieks@ugent.be

Web: www.grieks.ugent.be

@GreekUgent
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Studenten en alumni aan het woord

Hoe moeilijk is het om als verwerver een studie Grieks te beginnen? 
Ik heb vooral in mijn eerste jaar harder moeten werken dan andere 
studenten, maar ik werd gemotiveerd door complimentjes van studenten 
en de vakgroep. Nu, in mijn tweede jaar, weet ik dat het goed komt. Het 
is nog steeds een nieuwe wereld die voor me opengaat, wat in mindere 
mate het geval zou geweest zijn bij de andere talen die ik overwogen 
had. Je moet ervoor willen werken, maar je brein is tot meer in staat dan 
je zou denken en hard werk loont! -- Sien Denduyver, BA2

Kan je vanuit een wetenschappelijke richting gemakkelijk Grieks volgen? 
Een meer wetenschappelijke achtergrond is volgens mij sowieso handig, 
misschien vooral voor taalkunde. In tegenstelling tot letterkunde staat 
daar veel vaker een “wiskundigere” manier van denken centraal. Dus dat 
je in het middelbaar op verschillende vlakken bent geschoold is denk ik 
alleen maar een voordeel. Dat je geen integralen meer moet oplossen, 
neemt niet weg dat probleemoplossend denken je ook kan helpen. Ik heb 
me mijn keuze nog geen moment beklaagd! -- Mathijs Clement, BA2

Helpt je Griekse studie je in je job? 
De retorische kneepjes van de Grieken helpen me nu nog dagelijks om 
vol overtuiging naar klanten en leveranciers te stappen. -- Elisabeth 
Minnaert (Coördinator netwerkevents en communicatie)

Mijn studie heeft mij een nauwgezet begrip van taal, betekenis en 
bedoeling bijgebracht, en dat maakt ongetwijfeld dat ik mijn technische 
beroep beter kan uitvoeren. -- Ruben Tavernier (wetenschappelijk 
adviseur)

Welke troeven heeft de opleiding?
* Grieks kan je zonder voorkennis volgen * 

* je leert over de geschiedenis van het Grieks van de oudheid tot nu *

* Grieks wordt gegeven met relevantie voor het heden *

* via het monitoraat krijg je individuele begeleiding *

* je kan Grieks combineren met Latijn of een moderne taal *

* werk mee aan onze scholenwerking als vrijwilliger *

* dompel je onder in de onderzoekscultuur van onze Afdeling *

Welk traject kan ik doen?
In BA3 kan je kiezen uit verschillende trajecten, naargelang je 

interesse: 

• Klassieke Traditie belicht aspecten van de oudheid in detail

• Verwante talen geeft je een sterke kennis van het Nieuwgrieks

• Het educatief traject is de start van de Educatieve Master
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