1. Algemeen
 Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde
 Gastinstelling: Université de Montpellier

 Land: Frankrijk
 Periode: 18 januari 2016 tot 1 mei 2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Learning agreement invullen en laten tekenen door de verantwoordelijken, daarna opsturen
naar Montpellier om daar te laten goedkeuren.
2.2 Taalvoorbereiding
Ik heb een cursus Frans gevolgd aan het UCT, deze was van het B1 niveau. Ik had geen vereist
niveau nodig om te mogen starten in Montpellier. Bij aankomst kreeg ik wel het aanbod om
een extra taalcursus te volgen aan de universiteit zelf.
Ter plaatse: Ik heb een cursus Frans gevolgd, georganiseerd door de faculteit wetenschappen
op het niveau B1+. Na afronding had ik niveau B2. Deze cursussen waren 1 of 2 keer per week
's avonds en waren een leuke manier om andere Erasmusstudenten te leren kennen. Zeer toffe
sfeer altijd.
2.3 Zoeken naar logement
De universiteit in Montpellier heeft mij in september al een kamer aangeboden in een
residentie van de universiteit. Dit ging zeer vlot in zijn werk via een bepaalde site waarop je
enkel op bevestigen hoefde te klikken.
2.4 Administratie ter plaatse
 Deze verloop ook zeer vlot. Na aankomst ben ik mij gaan aanmelden op het
international office van de gastuniversiteit. De begeleider heeft me een hoop folders
gegeven met informatie en uitgelegd wat de mogelijkheden waren. Daarna ben ik naar
het afdelingshoofd gegaan voor de master en deze heeft me uitgelegd welke vakken
ik kon opnemen (deze bleken wel totaal afwijkend te zijn van de vakken die ik op
voorhand in mijn learning agreement had gekozen omwille van een herorganisatie van
de master)
 Op het vlak van erasmusbegeleiding scoort Montpellier goed, maar niet uitstekend. Zo
waren er een aantal belangrijke dingen die ik pas aan het eind van mijn erasmusverblijf
te weten kwam (zoals dat ik het franse taalvak voor 2.5 studiepunten kon laten
gelden). Maar communicatief waren ze zeer alert en de deur stond ook altijd open
voor binnen te springen als je informatie nodig had. Ook de plaatselijke ESN bestond
uit een sympathieke bende begeleiders die veel leuke dingen organiseerde waarop je
andere studenten leerde kennen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 Er was zeer weinig begeleiding, misschien iets te weinig. Aan andere faculteiten was
hier wel meer sprake van, maar niet bij de wetenschappen. Ook was er geen sprake
van feedback; nadat ik zeer onverwacht een 8 kreeg op een examen heb ik tot 2 maal
toe de prof proberen contacteren voor feedback te krijgen voor het examen, zonder
enig resultaat.



Er was weinig communicatie algemeen tussen de proffen en de studenten. Als je een
mailtje stuurde kreeg je wel (bijna) altijd antwoord, maar buiten via mail waren ze niet
al te aanspreekbaar.
 Er was geen leermateriaal, enkel handgeschreven notities. Sommige vakken waren
duidelijk opgebouwd met hoofdstukken (waarvan sommige wel vaak overgeslagen
werden), in andere zat dan weer totaal geen structuur en was er bijna letterlijk sprake
van 1 doorlopend hoofdstuk, zonder titels of tussentitels, een volledig semester lang.
3.2 Inhoudelijk
Opleidingsspecifiek heb ik niet enorm veel kennis opgedaan. Het niveau van de vakken lag in
mijn ogen niet enorm hoog. Ook was er geen sprake van een cursus of boek, dus je had enkel
handgeschreven notities. Het kwam er dan vaak op neer dat de prof de cursus uitschreef op
bord en dat jij deze tekst dan diende over te schrijven op je blad. Een zeer inefficiënte manier
van lesgeven in mijn ogen, waardoor de hoeveelheid leerstof enorm meeviel. Op praktisch vlak
heb ik wel een hoop vaardigheden opgedaan bij de practica die plaatsvonden in de cleanroom
van de universiteit. Dit waren practica waarin je een photodiode fabriceerde en deze daarna
karakteriseerde. Ook werden we per 2 of per 3 ingedeeld en kregen we de volledige vrijheid
wanneer we aan onze photodiode kwamen werken. Deze technieken uit de cleanroom had ik
in Gent nooit geleerd vermoed ik.
3.3 Moeilijkheidsgraad / Werklast
Er was zeer weinig werklast voor de examenperiode. Na het eindigen van de lessen kregen we
1 week vrij om de examens voor te bereiden. Na deze week waren er 3 dagen van examens:
dinsdag, woensdag en donderdag. Op dinsdag had je 2 examens, een in de voormiddag en een
in de namiddag. Woensdag enkel een in de voormiddag en op donderdag een in de voormiddag
en eentje 's avonds (het taalexamen). Op voorhand was dit zeer schrikaanjagend, zoveel
examens op zo'n korte tijd, maar deze bleken enorm mee te vallen. De proffen beseffen dat
deze organisatie zeer uitdagend is voor de student en houden hier dan ook rekening mee voor
de moeilijkheidsgraad van de examens. De week voorbereidingstijd was voldoende voor alle
examens voor te bereiden (als je tijdens de lessen ook al een beetje mee was met de vakken)
omdat de hoeveelheid leerstof zeer goed meeviel. De algemene moeilijkheidsgraad lag zeer
ver beneden deze van de universiteit van Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 40 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 240 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 80 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 20 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Zeker op het vlak van levenservaring vond ik mijn Erasmuservaring enorm positief. Je leert omgaan
met situaties waar je nooit eerder met had moeten omgaan, zoals in een stad gedropt worden waar je
0 personen kent en absoluut niets weet zijn. Ook langdurig een vreemde taal spreken was in het begin
moeilijk en vermoeiend, maar leverde uiteindelijk wel op dat ik nu redelijk vloeiend frans praat. Op het
vlak van theoretische vakken was het geen meerwaarde, ik had aan de UGent interessantere vakken
kunnen volgen tijdens het voorbije semester.

6. Tips voor toekomstige studenten
Informeer duidelijk op voorhand bij de verantwoordelijke professoren welke vakken gegeven gegeven
worden tijdens het semester dat je er wil verblijven. Ik ben op de site afgegaan, maar deze bleek totaal
niet up to date te zijn waardoor ik ter plaatse een volledig nieuw vakkenpakket diende samen te
stellen. Ook zou ik zeker de Franse taallessen volgen, ook al spreek je al goed frans. Deze zijn gratis. Ik
zou wel niet opnieuw kiezen voor de huisvesting van de universiteit zelf, aangezien alle residenties
redelijk ver van het stadscentrum liggen en je dus niet het gevoel krijgt dat je echt in Montpellier
'woont'.

