1. Algemeen
• Opleiding: masterBiochemistry and Biotechnology
• Gastinstelling: Seoul national University
• Land: South-Korea
• Periode: 12/02/22-4/09/22
• Doel: Studies
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Visa, Beurs, Covid vaccinaties, proof Internationaal passport, Verblijf, bewijs Curriculum
2.2 Taalvoorbereiding
Ze spreken bijna geen Engels buiten de universiteit dus zelf wat studeren is wel handig.
2.3 Zoeken naar logement
Ik had geen kamer gekregen op de universiteit zelf tijdens de random selectie ronden. Dus
dan heb ik zelf gekeken met andere internationalen die ik niet kende voor een appartement
te huren, wat gelukt is. Het was een via via appartement. Om zelf te zoeken is het enorm
moeilijk voor iets degelijks te vinden
2.4 Administratie ter plaatse
Covid tests Covid vaccinatie approval Papieren voor Ugent laten ondertekenen voor beurs
Alien registration Card
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
SNU zijn prestige naam zeker waard. De vakken waren ook enorm interessant en zeer divers
vergeleken met Ugent wat mij denk ik wel andere perspectieven heeft gegeven. Voor het vak
signal transduction in the nervous system moest ik 2 maal zelf een les geven van een uur
over een bepaald onderwerp in dat veld waardoor ik veel research and reading heb moeten
doen wat ik zeer leuk vond. Aan de andere kant voor het vak developmental cognitive
neuroscience was het meer een psychobiologie vak wat beetje uit mijn comfortzone was,
maar het was zeker de moeite omdat ik eens op macro niveau weet hoe alles werkt en dit
kon linken met microniveau in moleculaire neurobiologie. Ook het vak over nanomaterials
was eens iets anders. Het was enorm veel fysische chemie wat toch wel een ander niveau is
met de photoquantum physics hoe we de nanomaterials kunnen ontwikkelen. Advanced
regenerative engineerig was ook enorm interessant om eens wat meer engineering en
applicaties te zien van de theorie die wij al gezien hadden.
De lessen waren altijd verplicht en je zit maar met 5-25 studenten in de klas. Elk vak is anders
qua feedback en examens. Sommige vakken is het normaal eind examen. Sommige hebben
een mid-term examen. In anderen heb je elke week een test en presentaties en taken. Het is
veel meer werk tijdens het jaar zou ik zeggen maar minder op het einde. De begeleiding is
zeer goed. De proffen kennen je goed doordat je je moet introduceren aan het begin en er is
veel discussie en praten met de prof wat leuk is.

Het was allemaal tijdig beschikbaar via een gelijkaardig platform als ufora. Dit voelde zeer
vertrouw aan. Alles liep altijd vlot
Ik had geen lokale coördinator
Mails verlopen heel vlot met de professoren. Ze zijn dichter verbonden met studenten dan
hier.
3.2 Inhoudelijk
Qua niveau is het gelijkaardig. Ze zijn wel veel meer theoretisch en van buiten leren dan bij
ons.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Qua niveau is het gelijkaardig. Ze zijn wel veel meer theoretisch en van buiten leren dan bij
ons.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 750 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 300EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Zoals je je kunt voorstellen is de Koreaanse cultuur heel anders dan in Europa. Zuid-Korea
staat bekend om zijn K-popcultuur en allerlei leuke dingen. Het is ook bekend dat ze zeer
efficiënte processen hebben. Het is zo gemakkelijk om de bus of metro of trein te nemen
omdat alles op tijd is en snel gaat. Het openbaar vervoer is ook relatief goedkoop, maar
omdat je er veel gebruik van maakt (het is een enorme stad), geef je er aardig wat geld aan
uit. Over het algemeen is het dagelijkse leven zonder stress en het leven is zo gemakkelijk,
wat fantastisch is en ik mis veel hier in België. Vervolgens zijn het eten en drinken geweldig.
Omdat iedereen elke dag naar restaurant gaat, is het echt goedkoop om te gaan (gem. 6
euro), dit is ook goedkoper dan thuis je eten koken, boodschappen zijn vrij duur. Bekende
gerechten zijn Korean BBQ, fried chicken, gimbap, bibimbap, Teokbeokki. Daarnaast drinken
de Koreanen veel alcohol. Hun beroemde drankje is Soju en is goedkoop en redelijk goed
voor een leuke avond. Er zijn ook veel verschillende feestbuurten om uit te gaan en de
chique glamoureuze K-cultuur te zien. Een van de grappige dingen is het doen van karaokeavonden. Elke straat heeft een Karaoke-plek, dus je moet ze zeker regelmatig bezoeken met
een aantal Koreanen. Zoals hierboven vermeld, zijn de oude tempels en koninklijke paleizen
echt fascinerend. Je kunt je zelfs in Habok-kleding kleden zoals vroeger en je helemaal
Koreaans voelen. De Koreaanse mensen zijn echt gedisciplineerd en hebben veel respect
voor elkaar, dit is goed te zien in de samenleving. Ik heb dus veel geleerd over discipline en
motivatie en respect. Mede door de andere cultuur zoals hierboven genoemd, heb ik veel
geleerd over open minded zijn.
6. Tips voor toekomstige studenten

Bezoek Zuid-Korea! fantastisch studentenleven daar. Wees zeker altijd snel in orde met
administratie in Z-Korea. Ze verwachten dat je enorm snel bent en volledig correct. Zo niet,
dan zal extra moeten betalen soms of dan zit je in de problemen.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde
 Gastinstelling: Seoul National University
 Land: Zuid-Korea
 Periode: 19/08/2016 - 27/12/2016

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Aangaan contract, reis- en ziekteverzekeringen en studentenvisum.
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: /
Tijdens: Er is mogelijkheid om Koreaanse taallessen gericht op uitwisselingstudenten
te volgen.
2.3 Zoeken naar logement
Er zijn logementen aanwezig op de campus, maar het aantal plaatsen hiervoor is erg
beperkt in het eerste semester. Het zoeken naar logement is zeer moeilijk om vanuit
België te doen.
2.4 Administratie ter plaatse
Dit omvatte het bekomen van een alien registration card, waarvoor ik werd bijgestaan
door de internationale diensten van de universiteit ter plekke.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Feedback van de vakken gebeurde online, feedback van het gehele verblijf werd niet
gedaan. Begeleiding rond het registeren van vakken gebeurde met de internationale
diensten ter plekke, hetgeen zeer vlot verliep.
3.2 Inhoudelijk
Naast het volgen van vakken die hier niet beschikbaar zijn, ben ik ook uitgenodigd
voor het bijwonen van gesprekken met onderzoeksgroepen in het kader van mijn
masterproef.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Er waren twee examenperiodes (midterms en finals), zonder blokperiode. Gedurende
het jaar was de werklast hoger wegens de vele taken. De moeilijkheidsgraad lag
vooral in het managen van de beschikbare tijd wegens het kortere semester.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: xxx EUR
4.2 Huisvesting (per maand): xxx EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR

5. Persoonlijke getuigenis
De meerwaarde van mijn uitwisseling ligt voornamelijk in het contacten leggen met de
lokale onderzoeksgroepen en het kennismaken met een nieuwe cultuur.

6. Tips voor toekomstige studenten
Het registreren van vakken is niet altijd evident: sommige cursussen zaten meteen
vol. Ook komt de instructietaal niet altijd overeen met wat er op de studiefiche is
aangegeven. Het is dus best om wat tweede opties klaar te hebben staan. Verder
dient de aanvraag voor een plaats in de logementen op de campus al enkele
maanden voor aankomst ingediend te worden. Het zoeken naar een verblijfplaats
gebeurt best ter plaatse.

