1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: Universidad Autonoma de Madrid
 Land: Spanje
 Periode: 05/09/2018-31/1/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
- Aanvraag in Oasis + motivatiebrief
- Learning Agreement opstellen
- Er werd heel vlot en correct gereageerd bij alle vragen die ik had hier in Gent (voor en
tijdens vertrek): LA, Oasis aanvraag...
Voor de vakken kiezen zelf, word je wel wat aan je lot overgelaten.
2.2 Taalvoorbereiding
B1 Spaans
Ter plaatse: Taalcursus kan gevolgd worden (4 ECTS), maar niet verplicht
2.3 Zoeken naar logement
Gezocht via particuliere maatschappijen: HelpMadrid (via Spotahome) --> wel duurder dan
dat je via persoon zelf huurt, want extra kosten voor HelpMadrid en Spotahome
2.4 Administratie ter plaatse
- Inschrijving aan de gastinstelling
- Vakken doorgeven (moet worden goedgekeurd), daar ter plaatse kan/ moet nog worden
gewisseld via de administratie van de faculteit
- Enkel in het begin, bij problemen met vakken in orde brengen, was er contact met het
secretariaat en de aangeduide begeleider. Na week 3 was dit niet meer nodig. Ook zij
antwoordden snel en correct en deden er alles aan te helpen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
- Ter plaatse was er een contactpersoon (Professor) die mocht gecontacteerd worden bij
problemen.
- Feedback was er niet
- Leermateriaal was beschikbaar op Moodle (Minerva daar) en bestond vnl uit slides. Verder
moesten zelf uitgebreide notities worden gemaakt tijdens de les, want er was geen cursus
beschikbaar. Dit was allemaal beschikbaar voor de desbetreffende les.
3.2 Inhoudelijk
Vervangende vakken gevold die hier in Gent moesten worden gevolgd + keuzevak
Slechts 1 week labo in plaats van masterproject 1 in België
Meer taalvaardigheden
3.3 Moeilijkheidsgraad
Er was meer werklast tijdens het jaar in vergelijking met Gent: taken, tussentijdse testen,...
Mijn keuzevak (enige mastervak daar) was in module systeem: 1 maand iedere dag les en
dan erna onmiddellijk examen --> afgerond eind november.
Examens waren vrij vergelijkbaar met in Gent, maar wel iets korter (door tussentijdse
evaluaties)

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 540 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Voor mij was op Erasmus gaan naar een Spaans sprekend land een echte meerwaarde doordat ik al
een basis Spaans had en dit daardoor kon onderhouden.
Verder is de levensstandaard ook goedkoper dan in België en is het klimaat een pak beter.
Ondanks de lagere verwachtingen qua onderwijs in het Zuiden, was dit toch zeer gelijkaardig als bij
ons.
6. Tips voor toekomstige studenten
Indien je Spaans oké is (want lessen in het Spaans voor Biochemie), je niet afgeschrikt ben van het
voorafgaande papierwerk, is Madrid zeker en vast een ideale Erasmus stad door het bruisende
stadsleven, lekkere en gezellige cultuur en de aangename Spaanse zon.

