1. Algemeen
Opleiding: Master Wiskundige informatica
Gastinstelling: National Research University Higher School of Economics
Land: Rusland
Periode: 02/09/2019 tot en met 22/12/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Paspoort en visum
• Vliegticket
• Ziekteverzekering
• Hiv-test
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Cyrillisch alfabet kunnen lezen (optioneel maar een pluspunt)
Tijdens: Russische les gevolgd
2.3 Zoeken naar logement
Dormitory wordt door de universiteit gekozen.
2.4 Administratie ter plaatse
• Documenten in Oasis uploaden
• Metrokaart, Social card, Simkaart
• Visum verlengen
Al deze zaken worden door de universiteit zelf uitgelegd op de introductiedag dus dit
was geen probleem.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Niet van toepassing.
3.2 Inhoudelijk
Het bijschaven van mijn kennis in machine learning/ big data etc.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Het was gemakkelijker dan hier aan de UGent
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 510 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 23,12 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 239,35 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 4,76 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 233,69 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
- Leren zelfstandig leven
- In contact komen met verschillende culturen
- Confidence boost
6. Tips voor toekomstige studenten
Op tijd beginnen met papierwerk want er zal altijd iets mis gaan waardoor er een
vertraging voorkomt. Maar ook niet stressen als er een vertraging is want meestal is
het niet erg.
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