1. Algemeen
• Opleiding: Master Biology
• Gastinstelling: Gothenburg University
• Land: Zweden
• Periode: 26/08/2021 - 14/01/2022
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Administratief kluwen. Sommige mails waren niet heel overzichtelijk. Uiteindelijk wel
duidelijk na communicatie met de juiste personen.
2.2 Taalvoorbereiding
Was niet nodig. Moest gewoon mijn niveau zeggen en daarna verplichte erasmus taaltest
doen. Bleek beter te scoren dan ikzelf had aangegeven dus was geen probleem.
2.3 Zoeken naar logement
Verliep via de universiteit. Zeer zeer vlot. Heel tevreden van want zonder was het heel lastig
geweest.
2.4 Administratie ter plaatse
In voorbereiding beetje stroef maar vanaf dat ik daar ben aangekomen zeer vlotte
communicatie. Nooit lang moeten wachten op documenten.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd?
Op een zeer andere manier. Meer vrijheid en lager tempo dan in België. Informeler contact
met lesgevers. Veel inspraak van studenten. Moeilijkheidsgraad lag ook wel significant lager.
15sp zou dit in België nooit zijn.
Communicatie is zeer goed. Zeer informeel en behulpzaam. Kon je alles aan vragen. Kwamen
mee met de studenten lunchen. Er werd zelfs een diner georganiseerd na het examen waar
alle proffen aanwezig waren en gezellig informeel converseerden.
Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar?
Ja. Op het aanbieden van de lessen was niks aan te merken. Duidelijk online werkplatform
waar alles tijdig en vlot beschikbaar was
3.2 Inhoudelijk
Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd?
Engels vakjargon voornamelijk, peer review schrijven en uitwerken. Academisch onderzoek
in andere velden dan ik gewoon ben. Verdieping van onderzoekskennis naar evolutie

3.3 Moeilijkheidsgraad
Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast,
moeilijkheidsgraad,...)
Werklast & moeilijkheidsgraad lag lager dan in Gent. Work-life balance leek vaak belangrijker
dan academisch excellentie. Niet als excuus maar als bewuste keuze.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 400 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 380 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Onbeschrijfelijk. tijd van m'n leven gehad. Veel dingen meegemaakt en onbetaalbare herinneringen.
Vrienden voor het leven gemaakt. Voel me veel meer Europeaan nu. Vrienden over heel het
continent. Ik sta sterker in m'n schoenen, heb het gevoel dat ik de wereld aankan. Geen seconde spijt
van gehad. Voelt als de laatste stap van mijn opgroeiingsproces.
6. Tips voor toekomstige studenten
Wees overdreven sociaal de eerste twee weken zodat je genoeg vrienden hebt. Alles eruit halen elke
dag want 6 maanden gaan sowieso te kort zijn. Geniet van elke seconde. Ik ben blij dat ik schulden
heb gemaakt, ik betaal het terug met een grote glimlach.

1. Algemeen
• Opleiding: Bachelor Geografie en Geomatica
• Gastinstelling: Gothenburg University
• Land: Zweden
• Periode: 25/08/2021 - 27/01/2022
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Voor vertrek moesten heel wat documenten ingevuld worden. De eerste taak was om te
kijken welke universiteit geschikt was en welke vakken ik wilde volgen. Wanneer de vakken
goedgekeurd waren door de erasmus verantwoordelijke van de vakgroep alsook de aanvraag
voor een uitwisseling, kon ik mijn applicatie indienen bij de gastuniversiteit en kon een
learning agreement opgesteld worden. Het uitwisselingscontract moet ook digitaal
ondertekend worden in Oasis. Andere documenten die bijvoorbeeld nodig zijn, zijn je
transcript of records van de voorbije jaren. Er is ook een motivatie vereist waarom je denkt
dat een uitwisseling voor jou verrijkend en nuttig kan zijn.
2.2 Taalvoorbereiding
Het vereiste niveau om te studeren aan de universiteit is B2. Door de richting die ik studeer
was er geen test vereist bij de applicatie. Het enige wat is moest doen was een taaltest voor
vertrek om mijn niveau van Engels in te schatten.
2.3 Zoeken naar logement
Logement gebeurde via de universiteit. Bij de applicatie kon ik de optie kiezen om in
aanmerking te komen voor huisvesting van de universiteit. Hierdoor kon ik dan op een
bepaalde datum een kamer kiezen via SGS. Dit is de organisatie waar de universiteit mee
samenwerkt om huisvesting aan te bieden.
2.4 Administratie ter plaatse
Het hangt af van universiteit tot universiteit welke documenten allemaal nodig zijn voor de
applicatie maar dit werd duidelijk aangegeven door de erasmus coördinator van de
universiteit in Goteborg. Het belangrijkste document is het learning agreement. Bij vertrek
en aankomst moet ook een document ondertekend worden door de verantwoordelijke in de
gastinstelling.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd?
De begeleiding was goed. Voor feedback kon je altijd bij de lesverantwoordelijken terecht en
je kreeg na oefeningen of papers altijd feedback van zodra deze verbeterd waren. Je wordt
dus zeker goed begeleid.
De communicatie met verantwoordelijken ter plaatse was zeer vlot en iedereen was altijd
snel beschikbaar.

Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar?
Alles was zeer gestructureerd en tijdig beschikbaar. Alles was goed georganiseerd en
overzichtelijk.
3.2 Inhoudelijk
Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd?
De vakken die ik volgde waren 'Blue economy and sustainable use of marine resources',
'Urban sustainable development' en 'Urban climate and urban climate planning'. Ik heb dus
veel nieuwe dingen leren kennen in deze verschillende disciplines die zeer uiteenlopend
waren. De vakken waren volledig nieuw voor mij dus dit was allemaal zeer leerrijk.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast,
moeilijkheidsgraad,...)
De werklast was minder dan aan de universiteit in Gent. Elk vak wordt apart gegeven. Tijdens
de eerste maand heb je bijvoorbeeld 1 vak met een examen op het eind. De examens en
papers zijn gespreid over het hele semester waardoor ook de werklast gespreid wordt. Dit
zorgt ervoor dat je voldoende tijd hebt voor alles.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 390 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 350 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
De grootste meerwaarde van de uitwisseling is dat je een unieke ervaring meemaakt die je voor de
rest van je leven zal onthouden. Je leert zelfstandig zijn, dingen doen die misschien buiten je
comfortzone liggen en je leert enorm veel nieuwe mensen en culturen kennen.
6. Tips voor toekomstige studenten
Niet twijfelen om op erasmus te gaan, maar het gewoon doen! Je zal waarschijnlijk niet vaak de kans
hebben om in het buitenland te studeren, dus geniet ervan en maak er absoluut het beste van.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geografie
 Gastinstelling: Gothenburg University
 Land: Zweden
 Periode: September 2018 - Februari 2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

Documenten op oasis in orde brengen.
2.2 Taalvoorbereiding
Geen taalvoorbereidingen vereist
2.3 Zoeken naar logement
Logement werd aangeboden door de universiteit van Gothenburg.
2.4 Administratie ter plaatse
Zo goed als geen administratie. Heel vlotte communicatie met Zweedse
coördinator.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding

Uitgebreide feedback op papers die online geraadpleegd kon worden.
3.2 Inhoudelijk
Academisch schrijven in Engels, discussiëren en argumenteren, groepswerken.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Twee examenperiodes, na afhandeling van een vak. Eerste examen was in de vorm
van een paper, tweede examen was gewoon schriftelijk.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR
5. Persoonlijke getuigenis

Een ongelooflijke aanrader voor wie zijn horizon wilt verbreden en wilt proeven van een
internationale context. Zeker voor wie interesse heeft om later naar het buitenland te
gaan en wie van een ongekend avontuur houdt.
6. Tips voor toekomstige studenten

Laat je niet tegenhouden door de administratie.

