1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: University of Bern

 Land: Zwiterland
 Periode: 12‐02‐2016/13‐06‐2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Swiss Mobility Programme
 Een aanmeldingsformulier moest worden ingevuld voor beide universiteiten. Ook een
motivatiebrief werd geschreven. De vakken moesten al min of meer gekozen en
goedgekeurd worden.
2.2 Taalvoorbereiding
Dit was niet van toepassing daar al de vakken in het Engels werden gegeven.
2.3 Zoeken naar logement
De Erasmus coördinator ter plaatse informeerde me over de mogelijkheden van logement.
2.4 Administratie ter plaatse
De communicatie met de Erasmus coördinator verliep heel vlot. Voor mijn vertrek werd er per
post allerhande papieren opgestuurd met belangrijke en nuttige informatie. Zij zorgde ook
voor de administratieve regeling van mijn verblijfsvergunning.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding van de proffen was uitstekend. Je kon altijd vragen stellen en deze
werden steeds op een respectvolle manier beantwoord. De verbeterde papers kon
men steeds gaan inkijken in het secretariaat van het departement. Ik heb geen weet
over feedback van examens.
 Leermateriaal was meestal uitstekend geregeld.
 De meeste vakken werden aangekondigd met een e‐mail op het
communicatieplatform. Vragen konden steeds zonder problemen worden gesteld.
Voor elk probleem was er een oplossing.
3.2 Inhoudelijk
Deze uitwisselingservaring heeft me het inzicht gegeven in welke richting ik later uit wil als
geoloog. De opleiding in Bern was heel praktisch gericht met de nadruk op het werkveld en
niet op onderzoek. Ook mijn Engels (zowel spreek‐ als schrijftaal) heeft een grote sprong
voorwaarts gemaakt.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Voor de meeste vakken werd er verwacht een paper te schrijven of een presentatie te geven,
deze hadden een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Voor enkele vakken werden er examens
afgenomen waarbij de moeilijkheidsgraad heel uiteenlopend was. Voor één examen werd er
maar een invultijd voorzien van 60 min, wat veel te weinig was voor de hoeveelheid vragen.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 270 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 590 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR

4.4 Studiemateriaal (per maand): 75 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik ben hier uitgekomen als een zelfstandige en zelfverzekerde persoon die weet wat ze wilt. Mijn Engels
heeft een grote vooruitgang gemaakt en door de vele papers ben ik ook in wetenschappelijk schrijven
sterker geworden.
6. Tips voor toekomstige studenten
Zoek een kamer in een studentenhuis dat verbonden is met de universiteit, daar heb ik de meeste
contacten gelegd. Indien men een Erasmus‐uitwisseling wilt doen voor een halfjaar in Zwitserland, kijk
voor een 'Schnupper‐halftax' op internet.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: University of Bern

 Land: Zwitserland
 Periode: 15/02/2016‐14/06/2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Swiss‐European Mobility Programme
 Eerst en vooral moest een aanvraagformulier voor beide Universiteiten (Gent en Bern)
worden ingevuld. Dit werd vervolledigd met een motivatiebrief. De vakken, die ik graag
wou volgen, moesten gekozen en goed gekeurd worden.
2.2 Taalvoorbereiding
Er was geen taalvoorbereiding nodig. Alle lessen werden gedoceerd in het Engels.
2.3 Zoeken naar logement
Via de site 'www.vbsl.ch' werd me snel een kamer toegewezen.
2.4 Administratie ter plaatse
De communicatie verliep vlot. De voorbereidingen voor mijn verblijfsvergunning werden
getroffen door de Erasmuscoördinator. Deze verblijfsvergunning moest ik enkel gaan afhalen.
Indien ik vakken wenste te wijzigen, kon dit zonder probleem aangepast worden.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De professoren zijn zeer vriendelijk en hebben een goede band met elke leerling. Zo
zal elke professor helpen waar nodig. Ook zijn de professoren bijna altijd beschikbaar
voor eventuele vragen of problemen.
 De begeleiding was zeer goed. Alle informatie die we nodig hadden, werd ons tijdig
meegedeeld. Ook de feedback was uitstekend.
 Het leermateriaal kon worden gevonden op 'Ilias' en was altijd tijdig beschikbaar. Voor
vele vakken werden powerpoints uitgedeeld aan het begin van de les. Extra
documenten en papers voor interesse werden aan het einde van de les uitgedeeld.
3.2 Inhoudelijk
De onderwezen vakken spitsten zich vooral toe op de praktijk. Mijn schrijfvaardigheden in het
Engels zijn verbeterd door de vele papers die ik moest indienen. Ook de variëteit van vakken
heeft me wegwijs gemaakt in de richting die ik uit wil als geoloog.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De beoordeling van de vakken verliep vaak aan de hand van het schrijven van papers. De
onderwerpen van de papers waren heel interessant en de moeilijkheidsgraad was gemiddeld.
Enkel voor de geschreven examens was de beschikbare tijd miniem. Zo is de gemiddelde duur
voor het afleggen van een examen 60 minuten.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 150 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 590 EUR

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 250 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 80 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Door deze uitwisseling is mijn zelfstandigheid toegenomen. Ook mijn sociale vaardigheden zijn
versterkt. Door de gevolgde vakken weet ik welke richting ik later uit wil als geoloog.
6. Tips voor toekomstige studenten
Indien je hier voor een half jaar blijft, raad ik zeker de 'Schnupper halbtax' aan. Dit abonnement is
geldig voor twee maanden en reduceert alle treintickets met 50%. Wees je ervan bewust dat
Zwitserland een duur land is.

