1. Algemeen
 Opleiding: Master Geografie
 Gastinstelling: Instituto Superior Técnico
 Land: Portugal
 Periode: 11/09/2018 - 07/02/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Learning agreement
2.2 Taalvoorbereiding
Goede kennis van Engels
Ter plaatse: 30 uur Portugese les bij ESL
2.3 Zoeken naar logement
Op zelfstandige basis
2.4 Administratie ter plaatse
Learning agreement wijzigen, confimation of arrival
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
via een mentorsysteem en momenten van feedback, zowel gezamenlijk als individueel,
indien gewenst
3.2 Inhoudelijk
brede geografische kennis, andere perspectieven (tecnischer, vanuit ander geografisch
standpunt), leren werken in divers en interdisciplinair groepsverband
3.3 Moeilijkheidsgraad
De examenperiode verliep zeer goed, aangezien gewerkt werd met een actief leersysteem
tijdens het semester met groepswerken en testen. Indien je op beide onderdelen geslaagd
was, diende je geen examen meer af te leggen. Dit systeem had ik bij 3 van de 6 vakken,
waardoor ik slechts 3 examens hoefde af te leggen in een periode van één week. Dit maakte
de werklast in de examens véél lichter dan aan de UGent. De moeilijkheidsgraad was vrij
gelijkend, maar aangezien zeer duidelijk gecommuniceerd werd over wat te kennen en hoe
het examen werd opgesteld, vereenvoudigde dit het studeren.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 120 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
- Probleemoplossend en zelfstandig handelen en denken
- Contact met zeer verscheidene culturen en individuen
- Bevorderend voor het zelfvertrouwen en de zelfontwikkeling
- Ontplooiing van talenten en vaardigheden

6. Tips voor toekomstige studenten
Op tijd beginnen met huisvesting zoeken en zich goed informeren, zeker geen schrik hebben om een
appartement te delen met onbekende andere studenten, niet twijfelen om te vertrekken, eens ter
plaatse er ten volle voor gaan en van de ervaring genieten. Ook niet laten ontmoedigen in de eerste
weken, alles komt uiteindelijk wel in orde.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geografie
 Gastinstelling: Instituto Superior Técnico (IST) (ULisboa)
 Land: Portugal
 Periode: 11/09/2018 - 28/06/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
De gebruikelijke aanvraag voor beurs en learning agreement bekijken.
2.2 Taalvoorbereiding
Er werd geen vereist niveau gesteld omdat al mijn vakken in het Engels gingen zijn. Een
Engelstalige test was verplicht maar niet bindend. Ik heb wel in het jaar ervoor (februari 2018)
twee weken intensieve Portugese taalles gevolgd in Lissabon (totaal van 40u).
Ter plaatse: Portugese les die aangeboden werd door IST maar uitgevoerd werd door een
andere faculteit van de ULisboa. Dit waren 64 uur gespreid over twee en halve maanden in het
eerste semester, startend in niveau A2. Dit niveau werd bepaald door een online test maar
toch zaten we in een klas met mensen met enorm uiteenlopende kennis van de Portugese taal.
De lessen in hun geheel vond ik niet zo de moeite aangezien we met twintig man in een klas
zaten (met uiteenlopend niveau) en er zo bijna geen conversatie mogelijk was. Meestal was de
leerkracht gewoonweg theorie aan het uitleggen en bordoefeningen aan het demonstreren en
werden de studenten verveeld. Ik heb dan ook gevraagd aan de leerkracht of het mogelijk was
om meer conversaties uit te werken, maar daar werd niet zo op gereageerd.
2.3 Zoeken naar logement
Via Facebook pagina's. Maar uiteindelijk niets gevonden. Dan aan een kennis gevraagd die al
enkele jaren in Lissabon woont en zo via hem een tijdelijke kamer gevonden voor twee weken.
Dan de eerste twee weken daar gezocht maar alles was of te wel heel duur of te wel echt niet
de moeite. De huurprijzen in Lissabon zijn op dit moment enorm hoog en zoeken via internet
levert vaak kamers op die veel te duur zijn voor wat ze waard zijn.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
-Dit hangt af van vak tot van. In het IST was dit niet zo optimaal, deze universiteit is dan ook
iets onpersoonlijker. Op het IGOT was dit extreem goed, zeer persoonlijk en informatieve
feedback.
-Redelijk zakelijk maar wel correct en behulpzaam. Ook redelijk strikt, dus weinig
uitzonderingen toegelaten.
3.2 Inhoudelijk
Vooral regio specifieke, vak gebonden kennis. Hierdoor heb ik de regio (Lissabon, omstreken
en bij uitbreiding Portugal) goed leren kennen op een manier waarvan ik denk dat weinig
anderen die een uitwisseling doen die zouden leren kennen. Dit heeft mij ook de aanzet
gegeven om te beslissen mijn masterproef over een Portugees onderwerp te doen. Daarnaast
zijn er ook tal van nieuwe concepten waarmee ik in aanraking ben gekomen die ik nog niet
kende. Dit ligt denk ik vooral omdat ik op twee scholen les had (IST en IGOT) en er hierdoor in

contact kwam met verschillende nadrukken. Dit kan ook liggen aan het feit dat dit mijn eerste
jaar master is en dit dus verschilt van een bacheloropleiding.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De examens waren veel minder lastig dan die in Gent. Ik had er ook maar twee elk semester.
Maar de werklast tijdens het academiejaar lag veel hoger dan in Gent. Veel groepswerken,
papers, taken, etc.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): Uitgaan en reizen verschilt super veel van maand
5. Persoonlijke getuigenis
Sowieso een super meerwaarden. Niet alleen educatief maar ook op persoonlijk vlak. Uiteraard vult
iedereen een Erasmus uitwisseling in op zijn/haar manier en kan dit ook enorm verschillen van persoon
tot persoon. Ik ben ook heel tevreden dat ik voor twee semesters heb gekozen. Zeker om een stad, de
taal en de mensen te leren kennen. Ik voelde mij veel meer op mijn gemak in het tweede semester.
6. Tips voor toekomstige studenten
Kies voor twee semesters. Neem taallessen, als het lukt ook op voorhand. Het geeft zo een
meerwaarde om de taal te spreken. Probeer een kamer te vinden via via en niet via internet/facebook.
Woon met verschillende mensen samen, maar ook met niet te veel. Probeer niet met alleen andere
Erasmusstudenten samen te wonen, dit beperkt ja sociale contacten, de plaatsen die je bezoekt en
heel je uitwisseling. Probeer met lokale studenten samen te wonen. Ga niet alleen naar Erasmus
georganiseerde evenementen. Dit kan handig en tof zijn, zeker in het begin om mensen te leren
kennen. Maar beperk je contacten niet tot exclusief Erasmus. Keer niet te veel terug naar huis, tenzij
dit niet anders mogelijk is (zeker moest je maar één semester blijven, dit is zó voorbij). Zelfs bij
heimwee, uiteindelijk gaat dit over en op die manier zorg je ervoor dat je echt daar leeft en niet met
je hoofd constant in twee plekken zit.

