1. Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding: Bachelor Geologie
Gastinstelling: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)
Academiejaar: 2021-2022
Land: Zwitserland
Periode: 05/09/2021 – 25/08/2022
Erasmus: Andere beurs: SEMP
Soort verblijf: Vakken/theorie, Bachelorproef

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
De klassiekers: motivatiebrief, scan van je identiteitskaart, scan van je puntenbriefje etc.
2.2 Taalvoorbereiding
Voor vertrek: Een taaltest is NIET verplicht maar ze raden je wel aan om een B2 niveau te
hebben in Engels (voor de vakken master en Engelstalige bachelor vakken) / Duits (bachelor
vakken in het Duits). Mocht je het willen mag je het examen vaak in samenspraak met de
prof ook afleggen in een van de andere nationale talen… voor het geval je dus Italiaans of
Frans praat. Assistenten komen van over de hele wereld en af en toe kom je ook wel een
Nederlandstalige tegen.
Ter plaatse: Er bestaat een intensieve Duitse les in de twee weken voor het semester. Deze
les is voor de niveaus A1 en A2 altijd heel snel volzet. Mocht je willen deelnemen moet je dan
ook meteen inschrijven. Niveaus B 2 en hoger zijn wat minder snel volzet maar snel zijn is
nog steeds de boodschap. Er bestaat ook een vak tijdens het semester in het geval je jou
Duits zou willen verbeteren. Beiden vakken staan gelijk aan 2 studiepunten. Gratis lessen zijn
ook beschikbaar in het Selbstlernzentrum, hier staat de focus op het samen studeren en
aanleren van een taal (hier kan je ook Zwitsers Duits leren) . In het Selbstlernzentrum kan je
ook terecht voor een buddy systeem waarbij 2 studenten hun taal delen, in deze twee
gevallen krijg je geen studiepunten… maar het is wel gratis.
2.3 Zoeken naar logement
De grootste tip dat ik voor je zou hebben is om je aan te melden bij de Housing Pool van de
ETH-UZH, als je geluk hebt, dan krijg je van hen een kamer toegewezen. Maar jammer
genoeg eindig je vaak op de wachtlijst of zijn sommige kamers wat duurder en het enige wat
je kan doen is de kamer accepteren of geen kamer krijgen, best kan je dat dus bij de
comments zetten wat je maximaal budget zou zijn (ook al helpt dit niet altijd bvb als je op de
wachtlijst staat krijg je gewoon wat er beschikbaar is). Nota: de kans dat je een kamer van de
universieit toegewezen krijgt is erg hoog in het tweede semester, in het eerste semester is de
kans heel wat kleiner. Ik zou dus sterk aanraden om een plan B te voorzien. Dit is de Housing
website van de universiteit https://www.wohnen.ethz.ch/en, hier kan je regelmatig op kijken
voor een kamer. Een heel nuttige website is deze https://www.wgzimmer.ch/wgzimmer.html
hierop heb je een beetje van alle prijzen maar je moet vaak snel zijn. Ook is het zo dat
kotgenoten vaak een casting houden etc. om te weten hoe je bent, het is belangrijk om te
zetten in je motivatiebrief dat je al in een gedeelde woning hebt gewoond (of al je mogelijke

sociale vaardigheden inwrijven). Kotgenoten vinden het belangrijk om goed overeen te
komen met elkaar (tenzij er bij staat ZweckWG, in dit geval is de enige reden dat ze
samenwonen omdat het goedkoper is, iedereen respecteert dus andermans privéleven en
eens samen koken kan je helemaal vergeten). Op de WOKO website
https://www.woko.ch/en/zimmer-in-zuerich vind je vaak de goedkoopste kamers, maar ook
hier moet je snel zijn en een goede motivatiebrief hebben. Bereid je dus al maar voor op
castings om een kamer te krijgen. Juwo https://www.juwo.ch/en/accommodation-offers/
JUWO heeft ook vrij goedkope kamers, hier is het belangrijk dat als je een profiel aanmaakt,
dat je het hokje aanvinkt "ik wil graag een nieuwe WG vormen" en niet "ik wil graag in een
bestaande WG wonen" dan vind je normaal gezien weel sneller iets. Haus St Justinius: deze
kamers zijn ook relatief goedkoop voor Zurich (en als ik me niet vergis was het ontbijt
inbegrepen maar dat weet ik niet meer zeker) https://www.justinus.ch/en/zurich/our-roomavailabilitys/index.html let er wel op dat je hier niemand kan laten blijven slapen, of je
bezoekers moeten ook betalen. De laatste link is deze: Reformierte Studentinnen- und
Studentenhäuser Zürich (studentenhaeuser.ch) let er we op dat je in sommige van deze
kamers met twee slaapt. Verder zijn er websites zoals Flatfox
https://flatfox.ch/en/search/?east=10.492340&north=48.442588&south=45.151870&west=5
.956080 (budget is wel vrij hoog: >800Fr. per maand) Of er zijn ook nog een paar
facebookgroepen, maar de huur is altijd wel vrij hoog (gemiddeld > 1000Fr. per maand). Ik
hoorde ook van sommige studenten dat ze samen met andere Erasmus studenten op rbnb
iets huren, dat is natuurlijk ook een optie mocht je andere studenten kennen. Dat is dan de
noodoplossing, vaak kan je via de ESN facebook pagina (Erasmus Student Network)
studenten vinden die nog geen kamer hebben gevonden. (Enja, dit gebeurt ieder jaar
opnieuw, sommige studenten komen in de privé markt terecht en betalen tot 1300 Fr. voor
een gedeelde kamer in een appartement, conclusie begin op tijd!)
2.4 Administratie ter plaatse
Je krijgt alle nodige documenten in een mapje van zodra je aangekomen bent, je moet dat
mapje aan de universiteit halen. Hier zit dan een stappenplan en alle nuttige papieren in (oa
hoe je de registratie aan de gemeente doet, je identiteitskaart in orde brengen en de
ziekteverzekeringen in orde brengen (let op dat je dit dan ook op tijd doet, in de Zurich zijn
ze in tegenstelling tot andere Kantonen in Zwitserland daar vrij strikt op).
3. Opleiding
3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden
De focus stond natuurlijk meer op de geologie van de Alpen. In plaats van mariene geologie
had ik limnogeologie. Verder was alles zowat hetzelfde als in België. Maar je krijgt een veel
beter idee van internationalisering en internationale samenwerking… sowieso ook belangrijk
in de geologie.
3.2 Begeleiding en feedback
Lessen zijn een beetje zoals in België maar dan korter (45 minuten) en een beetje minder
gestructureerd, de meesten dan toch. Het pluspunt is dat je heel weinig les hebt vergeleken
met Gent, gemiddeld 2 lessen per week voor een vak van 3 SP en ook niets in de namiddag.
Maar in plaats van oefensessies in de namiddag krijg je dan wekelijks oefeningen die je moet
afgeven de week daarop, het is dus je eigen verantwoordelijkheid om alles iedere week bij te

houden. Ze vertrouwen op je dat je niet kopieert van het vorige jaar (doen de meesten echt
wel) en als je er genoeg hebt opgelost krijg je 0.25 punt extra op je examen (nota het
maximaal aantal punten is 6 en komt neer op een 18/20, je moet een 4 hebben om geslaagd
te zijn). Het is dus wel altijd goed om contacten te hebben met andere studiegenoten voor
het geval je vast zou zitten in een oefening 😉. In Zwitserland geldt in het algemeen een
grote verantwoordelijkheid bij jezelf, oefeningen iedere week maken, veel deadlines
bijhouden etc. Dit geldt ook met hun bizarre vakantieperiodes, het eerste semester duurt
van mid-september tot mid-februari, het tweede semester duur van mid-februari tot begin
september. Er is dus niet echt vakantie, en herexamens worden gegeven in het semester
erop dus opnieuw, je eigen verantwoordelijkheid om je vakantie ergens in het semester in te
plannen. Het gebeurt dus af en toe dat studenten net voor de examens of tijdens het
semester een weekje vakantie nemen. En het verbaasd ook niet dat studenten vaak een gapyear nemen tussen hun bachelor en hun master., om dan toch wat vakantie te hebben.
3.3 Leermateriaal
Ja meestal wel tijdig beschikbaar maar wel niet erg gestructureerd.
3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,…)
De chaos… In Zürich bestaan er drie types examens (en nog een paar extra andere evaluatie
methoden). 1: End of semester examen: de twee laatste weken (ja je hebt dan nog ook echt
lessen en dus examens tegelijk) van het semester en de twee weken daarop. In het tweede
semester vormt dit dus een aaneengeschakelde periode, van mid-eind mei tot ergens midjuni. In het eerste semester gaat het om de laatste twee lesweken vaak 24 december
inbegrepen. En de tweede en derde week van januari. 2: na de end of semester exams is er
een maand tijd voor de session exams, in het eerste semester is dat na van mid-eind januari
tot mid -februari. In het tweede semester is dit heel de maand augustus. Ivoor de meeste
vakken bestaat er geen herexamen omdat ze dan volgend semester plaats nemen. Andere
vakken hebben wel een herexamen mogelijk, afhankelijk van de leerkracht. Ik zou niet
zeggen dat de examens moeilijker of makkelijker zijn, maar gewoon anders. Bovendien is
bestaat de evaluatie van een heel aantal vakken uit een taak en geen examen. Sommige
vakken gaan niet zo veel in detail als in de vakken in gent, maar focussen meer op de
oefeningen, in het algemeen zijn het ook kleinere vakken dus is het wat moeilijk te
vergelijken. Studiegenoten beginnen voor de meeste vakken enkel drie dagen op voorhand
(doe dit wel beter niet de eerste keer omdat je niet echt gewend bent aan het examen
systeem en in mijn geval was de Duitse taal wel een moeilijkheidsgraad). Dus panikeer niet,
alles komt wel goed, maar begin toch een beetje vroeger dan de gemiddelde student.
3.5 Kwaliteit coördinatie
De lokale Erasmus coördinator werd tijdens mijn uitwisseling vervangen. Op het begin van
het jaar waren ze een beetje vergeten dat er een infosessie voor de Erasmus studenten
georganiseerd moest worden. Ik werd dus verwelkomd door de oud president van de
studentenverenging (veel beter, ze kunnen je metten al meer vertellen over de moeilijkheid
graad van bepaalde vakken, de proffen, oud samenvattingen en in het algemeen welke
vakken je wel of niet moet opnemen). Voor de rest heb ik de Erasmus coördinator (Cédric
Schmelzbach) niet meer al te vaak gezien, maar hij deed zijn werk wel goed ook al waren er
een aantal dingen dat hij niet zo goed wist in zijn eerste jaar.
3.6 Communicatie

Ik volgde grotendeels Duitstalige bachelor vakken als vervanging van de vakken van de derde
bachelor, de beschrijving hieronder geldt enkel voor deze vakken. Ik ken een aantal mensen
die heel andere ervaringen hadden binnen bvb de geofysica afdeling. Communicatie hangt
sterk van persoon tot persoon af en van vak tot vak, in het algemeen werd heel goed
gecommuniceerd tijdens de vakken, het kan wel gebeuren dat een deadline in het begin van
het jaar aangehaald wordt… schrijf dat dus ok meteen op want soms komen ze daar nooit
meer op terug tot het de deadline is. Hoe verbazend het ook is worden deadlines ook vrij
vaak verschoven in Zurich (binnen de puur geologie vakken: vb sedimentologie, limnologie,
quartaire, tektoniek …), soms tot zelfs een maand. Andere deadlines zijn heel flexibel en
proffen zijn daar ook heel aanspreekbaar over. (bij de geofysica, geochemie en ingenieur
geologie vakgroep weet ik het niet goed) Als je een probleem hebt kan je altijd rechtstreeks
naar het bureau van de prof om ze een vraag te stellen. Of je kan ook altijd naar de
assistenten toe.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 60 CHF
4.2 Huisvesting (per maand): 625 CHF
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 CHF
4.4 Studiemateriaal (per maand): 440 CHF (excursies)
4.5 Overige kosten (per maand): 100 CHF (uitstapjes)
5. Persoonlijke getuigenis
Een blik in heel wat andere sectoren van de geologie: ingenieursgeologie, limnogeologie etc. (ook de
excursie zijn een sterke aanrader, ze zijn niet verplicht maar kunnen toch heel tof zijn. Je leert veel
over andere culturen, andere talen en de geschiedenis van een land. Een Erasmus gaat niet enkel om
het leren van de cultuur waar je in bent terechtgekomen, maar om alle andere mensen die je leert
kennen en alle weetjes van hun land, deel te nemen aan hun typische feesten oen gewoontes. Maar
ook de meningen van anderen over een heel aantal problemen in deze wereld. Een andere blik op de
maatschappij, zowel vanuit een andere culturele blik maar ook gewoon van tal van studenten van
andere studierichtingen. In een speciale context van corona en oorlog was de keuken bij ons de plek
van de meest interessante conversaties waar je iedereens mening hoort over problemen in deze
wereld. Van mensen die er heel direct mee betrokken zijn tot mensen die ver weg daarvan wonen.
Deze uitwisseling bubbel vormt niet enkel je vrienden maar ook een hele familie voor een heel
semester, de enige reden dat ik een Erasmus zou afraden is omdat je daarna afscheid moet nemen
van mensen die je een heel semester lang hebben gesteund, met wie je de beste momenten van je
leven hebt beleefd en die je nooit zal vergeten. Maar onthoud een ding, daarna word je een
wereldburger… beloofd. België blijft thuis, maar Europa wordt je speeltuin, de wereld is je school die
je nog miljoenen dingen gaat bijbrengen… Ik wens je een hele fijn reis! En ben alvast jaloers dat jij
nog op Erasmus vertrekt terwijl ik mijn avontuur al achter de rug heb. Veel groetjes uit de Alpen :D.
6. Tips voor toekomstige studenten
Koop je trein naar je Erasmus bestemming op voorhand! Van Luik uit naar Zürich kost een trein enkel
30 euro, met een Go-Pass erbij maakt dat dan 36 euro. Van Aachen uit kosten ze rond de 25.90
euro… 90% van de tijd hebben ze vertraging waardoor je een deel van het bedrag kan terug krijgen.
Wil je echt goedkoop gaan, (voor het geval dit ticket tegen dan nog bestaat… een ervaring met het 9

euro ticket in Duitsland kan ook de moeite waard zijn, van Kelmis tot Basel voor 9 euro, daarna moet
je wel nog is Zwitserland een ticket kopen of een seven25 pas gebruiken (Zie onder). Kleine nota, de
Deutsches Bahn maakt nog steeds deel uit van de treindiensten die het je mogelijk maakt een
tijdsreis te maken, waar 2u40 minuten overstap wordt gereduceerd tot 5 minuten en waar je
“volgens hun website” zonder probleem een connectie met min vijf minuten haalt. (Een treinreis die
in theorie 6u30 moet duren… zal vaker bij de 8u a 9u liggen maar volgens hun website ben je wel nog
steeds op tijd urghum). Zoek de vertaling van deze zin toch maar op… Sehr geehrte Fahrgaste dieser
Zug hat xx Minuten Verspätung, trotz diese Unangenehmligkeit wünschen wir ihnen eine angenehme
reise (dit hoor je sowieso iedere keer op de trein. In Zwitserland idem, boek je treinticket altijd een
weekje op voorhand, je kan soms tot makkelijk 50% op een treinticket besparen. Koop op voorhand
ook de halbtax abo zodat je voor een jaar op iedere trein voor 50% van de prijs meereist, na 6
maanden kan je dat soms opzeggen, zelfde geldt voor het jaarlijks openbaar vervoer abonnement (in
Duitsland bestaat dat ook mocht je vaak de Deutsches Bahn gebruiken om terug naar huis te gaan).
Een handige abonnement voor studenten (minder dan 25) is de seven25 om overal in Zwitserland te
reizen na 19 uur (rond de 29 of 39Fr. per maand), de rest kan je nog doen met de fiets, de heuvels
wennen wel. Het maandelijks openbaar vervoer abonnement in Zürich ligt afhankelijk van je zone
rond de 89 Fr. per maand. Gebruik zo veel als mogelijk het ASVZ (het staat bekend in heel
Zwitserland), het sportcentrum van de universiteit war ze gratis sport hebben vanaf 6u30 ’s morgens
en ook op zondag. Financieel: Zwitserland is duur… een pint kost makkelijk 6 Fr. in een café, de
studentenrestos verkopen maaltijden rond de 7Fr. en op restaurant betaal je makkelijk 30 Fr. voor
het hoofgerecht. Gelukkig zijn de salarissen hier ook wat hoger, als je wat zoekt kan je dan ook
makkelijk een job krijgen tijdens de zomer na je Erasmus, reizen zit er dan wat minder op maar
financieel kan dit wel wat helpen, bovendien leer je ook heel wat bij. Tijdens het semester kan je ook
aan de ETH werken tot maximaal 15 uur / week, dit is dan vaak in het kleine museum in het geologie
gebouw als gids, of bij de collectie. ESN: In tegenstelling tot de Ugent krijg je van de universiteit geen
buddy toegewezen, op info events kan je wel makkelijk aan een contact persoon kome. ESN ka je
daarbij helpen, je kan een aanvraag doen voor een buddy die je de eerste weken vaak meer laat
weten over het openbaarvervoer, waar je een fiets kan huren, goedkoop minder duur eten etc. ESN
Zürich organiseert doorheen het jaar ook tal van activiteiten om ander erasmus studenten te
ontmoeten. Vooral in de eerste weken organiseren ze heel wat events. Dit is de opportuniteit om
mensen te leren kennen en later ook tal van hikes mee te doen. EXCURSIES :D (Sorry ik wist niet goed
onder welke ondertitel ik dit moest schrijven). Let er wel op dat sommige van de georganiseerde
excursies moeilijker zijn dan de vakken zelf, fysiek dan natuurlijk (en ik ben niet degene die het zegt).
Ze zijn uitdagend maar zeker en vast een sterke aanrader! Proffen willen ook dat de groep
samenblijft dus er wordt ook sowieso altijd gewacht mocht je wat trager zijn. Voor de excursies moet
je vaak op een aparte website registreren:
https://www.lehrbetrieb.ethz.ch/laborpraktika/praktikum.view?sum=1578896220. De meeste
excursies zijn vrijblijvend en niet aan een les gebonden, als je een bepaald aantal dagen opneemt dan
kan je 1 of 2 studiepunten hebben, vaak moet je dan een heel kort verslagje doorsturen of soms
helemaal niets. 1 excursie dag kost vaak rond de 20 Fr. Er worden ook meerdaagse excursies
georganiseerd , met meer specifieke bestemmingen: Corsica, Noorwegen, Italie… Als vervangend vak
voor Kartering B nam ik Feldkurse III op. In één woord een echte aanrader! Met 4 Zwitserse in een
auto de Italiaanse alpen dorkruisen met luidde Latino muziek op… niets beter. Een intensieve
(Zwitsers)Duitse ervaring. Vermoeiend maar je gaat er allemaal samen door (de eerste week ben je
doodmoe van de dagelijkse rond de 800 m hoogteverschil, de tweede week dan van het slaap te kort

en het dagelijkse zwemmen. (Weet dat als de steengroeve gesloten is, we op zoek gaan naar onze
granieten IN het meer). Pak dus ook zeker je zwemspullen mee, want hoe hoog je ook ent in de
bergen en hoe koud het water ook is, water is altijd een reden om te gaan zwemen 😊 ). Beloofd, na
deze twee weken kom je terug met een hoofd extra vol herinneringen en een goede relatie met de
studenten en de proffen over heel Zwitserland. Belangrijkste zin van het veldwerk: gemiddeld is het
daarboven vlak… ookal is dit wel 40 keer de Blandijnberg “beklimmen” maar op 2000m boven het
zeeniveau, ze noemen het alsnog “vlak”.

1. Algemeen
Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Land: Zwitserland
Periode: 08/02/2020 tot en met 01/08/2020
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Via een link van ETH zelf moeten allerhande document geüpload worden:
motivatiebrief, puntenlijst, cv, studieplan,...
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: De lessen zijn in het Engels, zoals aan de UGent.
Tijdens: mogelijkheid tot volgen van Duitse taallessen.
2.3 Zoeken naar logement
Aanvraag via website van ETH zelf, waarvoor de link wordt doorgestuurd
2.4 Administratie ter plaatse
Tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen bij de lokale autoriteiten, studiebeurs en
studentenkaart ophalen op de universiteit zelf + document aankomst verblijfsperiode
laten invullen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Voor sommige individuele taken/presentaties worden de punten via mail doorgestuurd.
Voor elk vak verschijnt de totale score online en wordt er een e-mail gestuurd van
zodra deze beschikbaar is voor elk vak. Het resultaat voor elk vak is een score op 6.
3.2 Inhoudelijk
Meer informatie over de Alpen, gletsjers, vorming en evolutie van sneeuwkristallen,
opslag radioactief afval, geologie van meren, vulkanen,...
3.3 Moeilijkheidsgraad
Er was slechts een korte examenperiode, enkel voor 2 vakken van de 8. Voor de rest
was er permanente evaluatie of omgezet in taken door de corona situatie. De examens
vielen ook kort na elkaar. Normaal gezien vallen de examens meestal ofwel tijdens het
semester ofwel op het einde van het semester.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 60 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 510 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Internationale contacten leggen, in contact komen met mensen van verschillende
culturen, interessante vakken, meer zelfstandigheid, nieuwe vrienden maken,....
6. Tips voor toekomstige studenten
Het openbaar vervoer in Zwitserland is gelijk duur, dus als je een beetje wil rondreizen,
schaf je dan zeker een half fahre kaart aan. het kost 100 CHF voor 1 jaar, maar je hebt
dat snel terug.

1. Algemeen
• Opleiding: Master Geologie
• Gastinstelling: Eth Zurich
• Land: Zwitserland
• Periode: 2de semester 2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Formulieren invullen voor zowel Gent als Zurich
• Tekenen van de voorwaarden voor de beurs in het rectoraat Gent
2.2 Taalvoorbereiding
• Een hoog niveau van Engels was vereist.
• Geen bepaald niveau van Duits werd vereist zolang je een taalcursus volgde in het
gastland. Ik heb een intensive course Duits gevolgd (2weken).
2.3 Zoeken naar logement
• Ik heb formulier ingevuld bij WOKO student housing en zij hebben mij een kot
toegekend.
2.4 Administratie ter plaatse
• In het studentensecretariaat heb ik de start van mijn verblijf laten optekenen, dit
moet ik ook doen bij het verlaten van de gastinstelling.
• Ook heb ik een verblijfsvergunning moeten aanvragen in het gemeentehuis.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
• Er was goede communicatie over de beurs en enquêtes.
• De professoren kon je gemakkelijk aanspreken, en ze vonden het geen probleem om
de lessen in het Engels te geven.
3.2 Inhoudelijk
• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding.
• Ook het leermateriaal was erg goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
• De werklast en de moeilijkheid van de vakken waren zwaar in vergelijking met
Universiteit Gent.
4. Persoonlijke getuigenis
Het is een unieke ervaring zowel op professioneel als sociaal gebied. Ik heb vakken gevolgd
die mij niet aangeboden werden in Gent, waardoor ik mijn geologische blik kon verruimen en
ik heb kennis gemaakt en samengewerkt met mensen van andere culturen. Dit heeft mijn
sociale en culturele vaardigheden naar een hoger niveau getild.
5. Tips voor toekomstige studenten
Erasmus is een soort investering, waar je eerst heel veel werk in moet steken met het
invullen van papierwerk, maar dat je- eens in je gastinstelling- allemaal terugkrijgt in unieke
ervaringen.

1. Algemeen
• Opleiding: Master Geologie
• Gastinstelling: Eth Zurich
• Land: Zwitserland
• Periode: 2de semester 2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Opstellen van application letter UGent
• Invullen Erasmus contract
• Opstellen van application letter voor de ETH (indien de uitwisseling in een masterjaar
gebeurt kan je deze maar versturen vanaf dat je alle studiepunten van je bachelor
behaald hebt, een bewijs hiervan is vereist in de brief. In geval van herexamens kan
je dus maar later de application letter versturen)
2.2 Taalvoorbereiding
• Ik heb geen taalvoorbereidingen in België gedaan maar heb voor het begin van het
semester in Zurich een 2-week-intensive German course gedaan. Deze is zeker aan te
raden omdat het naast Duitse les ook een goede inleiding is tot het leven en
studeren in Zurich.
• Indien je meer lessen wilt volgen is er ook German class tijdens het jaar mogelijk.
2.3 Zoeken naar logement
• Logement is in Zurich zeer duur omdat er heel weinig aanbod is. Als je er vroeg
genoeg bij bent is het als student echter geen probleem.
• De ETH werkt samen met WOKO die een groot aantal studentappartementen
aanbieden. Applicatie voor deze is uitsluitend mogelijk via de universiteit. Alle info
hierover wordt verschaft in de antwoordbrief of je applicationletter.
2.4 Administratie ter plaatse
• Langsgaan bij het exchange office om de documenten van Erasmus te laten tekenen
en afstempelen. Deze moeten dan ingescand en terug naar UGent gestuurd worden.
In dit office krijg je ook allerlei brochures over studeren aan de ETH.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen neutraal tot goed.
• Het centrale exchange office van de ETH was zeer behulpzaam. De exchange
coordinator van mijn eigen departement (Earth sciences) was heel wat minder.
• De meeste professoren zijn zeer aanspreekbaar en antwoorden efficiënt op mails. Er
zijn echter een paar uitzonderingen maar dat verschilt van departement tot
departement.
3.2 Inhoudelijk
• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding.
• Ook het leermateriaal was zeer goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
• De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren zwaar tot zeer zwaar in
vergelijking met Universiteit Gent.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 500 EUR (eten is zeer duur)
4.4 Studiemateriaal: 10 EUR
4.5 Overige kosten: 1000 EUR (voor excursies)
5. Persoonlijke getuigenis
Op educatief vlak was het echt een heel goede uitwisseling. De vakken waren heel leerrijk en
interessant. Het niveau van wiskunde, fysica en informatica ligt wel een pak hoger dus in de
eerste maanden moet je je kennis wel een beetje bijschaven. Verder zijn alle andere
voorzieningen van de ETH heel erg goed. Er zijn studentencafés en resto's die heel wat
goedkoper zijn. Je hebt keuze om honderden verschillende sporten (met zeer goede
begeleiding) uit te voeren en dit is allemaal gratis. Ook fitness is gratis. Verder is Zurich ook
een heel mooie en leuke stad. Dat de levensstandaard er toch nog iets hoger ligt, merk je ook
snel. Alles is duurder maar tiptop in orde. Aan uitgaansleven is er ook geen gebrek.
6. Tips voor toekomstige studenten
De beste tip die ik kan geven is op tijd zijn. Dit geldt zowel voor het zoeken van een
appartement (via de universiteit) want de goedkoopste en meest in de stad gelegen
appartementen zijn snel weg. Ook voor de esn-activiteiten moet je je zo snel mogelijk
inschrijven want hier zijn er maar weinig plaatsen beschikbaar en ze zijn wel heel plezant.
Ook als je een van de aangeboden sporten wilt beoefenen is er snel bijzijn ook belangrijk
want deze vulden ook snel op. Verder raad ik op financieel vlak aan om zo veel mogelijk zelf
te koken of in de resto's te eten om het betaalbaar te houden.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: Universiteit van Zürich
 Land: Zwitserland
 Periode: 2de semester 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Learning agreement
 Application form
 Erasmusbeurs aanvragen
2.2 Taalvoorbereiding
 Er werd geen taalvoorbereiding vereist.
 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursus gevolgd.
2.3 Zoeken naar logement
 Dit werd geregeld door de gastinstelling.
2.4 Administratie ter plaatse
 LLP Erasmus Confirmation
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Vragen werden meteen en goed beantwoord.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg
waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.
 Het leermateriaal was goed opgesteld en werd vlot te verkrijgen.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad van de vakken was matig in vergelijking met de Universiteit
Gent.
 De werklast van de vakken was zwaar in vergelijking met de studiepunten.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300-400 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Het is een meerwaarde om later een job te vinden en staat mooi op je curriculum.
Erasmus is een internationale ervaring waarbij je een andere cultuur ontdekt en veel nieuwe
vrienden maakt van overal ter wereld.
6. Tips voor toekomstige studenten
Zeker doen!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: ETH Zürich
 Land: Zwitserland
 Periode: 2de semester 2012‐2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Aanvraagformulier voor uitgaande studenten invullen
 Applicatieformulier invullen en opsturen naar gastinstelling, inclusief foto en
gegevens voor studentenkaart
 Learning agreement invullen, laten ondertekenen door de Erasmusverantwoordelijke
van de Faculteit en opsturen naar de gastinstelling
 Erasmusbeurs in orde brengen (ondertekenen)
2.2 Taalvoorbereiding
 De lessen aan de gastinstelling worden in het Engels gegeven.
 Ik heb geen specifieke taalvoorbereiding gedaan, en ook ter plaatse heb ik geen
taalcursussen gevolgd.
2.3 Zoeken naar logement
 Na aanvaarding van de applicatie bij de gastinstelling, wordt een brief teruggestuurd
met onder andere een internet‐link om jezelf op een lijst te plaatsen om in
aanmerking te komen voor een studentenkamer. Wanneer een kamer gevonden is,
wordt je hiervan op de hoogte gebracht en kun je je verblijf in deze kamer al dan niet
bevestigen.
2.4 Administratie ter plaatse
 Er is een administratie‐event waarbij alle formaliteiten en documenten worden
geregeld (studentenkaart, info over de Universiteit, webmail, sportfaciliteiten etc.)
 Studentenverklaring en Confirmation of stay laten ondertekenen bij aanvang en
einde van verblijf, en dit doorsturen naar de thuisuniversiteit
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Zowel professoren als secretariaatsmedewerkers stonden steeds klaar met nodige
uitleg en hulp.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg
waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.
 Het leermateriaal was goed opgesteld en vlot te verkrijgen.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren zwaar in vergelijking met
de Universiteit Gent.

4. Persoonlijke getuigenis
Erasmus is een unieke gelegenheid om kennis te maken met een universiteit van Europees
topniveau in een prachtig land.
5. Tips voor toekomstige studenten
Open een Zwitserse bankrekening (UBS, ZKB...)
Schaf een HalfTax‐kaart (halve prijs in heel Zwitserland) en Gleis7‐kaart (gratis na 7pm) aan
voor de trein.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: ETH Zurich

 Land: Zwitserland
 Periode: 1 september 2013 tot 29 augustus 2014

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)





Learning agreement
Toelatingsbrief van ETH Zürich
Toelatingsbrief van UGent
2.2 Taalvoorbereiding




Geen verplichte taalvoorbereiding noodzakelijk voor EU studenten (Engels moet
begrepen en gebruikt kunnen worden)
Ik heb gekozen voor een extra cursus Duits ter plaatse, dit is niet noodzakelijk maar
wel gemakkelijk als je in de stad rondloopt om een basiskennis te hebben van de taal
die er gesproken wordt.
2.3 Zoeken naar logement



Als je zéér snel bent, kan je rekenen op één van de kamers van de ETH. Anders kan
je best ter plaatse op zoek gaan, dit is niet zo gemakkelijk. De plaatsen voor
studenten in Zürich zelf zijn zeer beperkt.
2.4 Administratie ter plaatse






Inschrijving in Zwitserland (geen EU land, dus meer administratieve rompslomp)
Bevestigen mailaccount en aanvraag studentenkaart (je hebt zelf niet zo heel veel
werk, er is een zeer goede opvang voorzien voor alle buitenlandse studenten)
Je kon alle coördinatoren gemakkelijk via mail vragen stellen, ze antwoordden altijd
heel snel en gaven een duidelijk antwoord op je vraag of stuurden je door naar de
juiste instantie.
Iedereen is zeer vriendelijk en staat open voor het antwoorden van alle vragen, zowel
over wetenschappelijke als administratieve problemen

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij
waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren in vergelijking met de
Universiteit Gent zwaar.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 300 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

Door de uitwisseling heb ik de kans gekregen om veel mensen te ontmoeten die werken in het
wetenschappelijk onderzoek waarin ik geïnteresseerd ben. Ook ik heb mogen werken in zeer
gesofisticeerde labo's die voor onderzoek ter beschikking gesteld worden.
Je bent volledig op jezelf aangewezen tijdens een buitenlands jaar, ik ben veel zelfstandiger
geworden en spreek veel sneller mensen aan over problemen die zich voordoen. Na een jaar
alleen in het buitenland, heb je bakken meer zelfkennis en vrienden over de hele wereld.

6. Tips voor toekomstige studenten

De ETH Zürich is een echte aanrader voor studenten die geïnteresseerd zijn in hoogstaand
wetenschappelijk onderzoek. De universiteit telt zeer weinig echte erasmusstudenten maar
zeer veel buitenlandse studenten die speciaal daar hun master komen doen voor de geweldige
mogelijkheden die dit biedt.
Het leven in een niet EU-land verandert ook je inzichten in de werking van Europa. En leven
in land waar de Alpen nooit ver weg zijn, is altijd mooi meegenomen.
Dat Zwitserland duur is, is absoluut geen fabeltje. Maar met een beetje studentikoos inzicht in
hoe je goedkoop kan leven, kom je zeker rond. Dit is een factor dat je zeker niet mag
tegenhouden aan deze universiteit te studeren.

1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: ETH Zurich
Land: Zwitserland
Periode: 2de semester 2014‐2015

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)



ETH heeft een platform, genaamd mobility online, waarop alles wat je moet
doen er persoonlijk voor jou op komt. Zeer handig, en geen problemen mee
gehad.

2.2 Taalvoorbereiding




Al de vakken werden in het Engels gegeven, een taal die ik voldoende beheers.
Ter plaatse werden er cursussen Duits van verschillende niveaus gegeven,
maar ik heb besloten om die links te laten liggen.

2.3 Zoeken naar logement



WOKO, een organisatie samenwerkend met ETH, heeft de housing perfect
geregeld. Gewoon inschrijven op de site was in principe het enige wat je moest
doen.

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse




In orde. Er kwamen mails binnen wanneer je iets administratief moest doen en
hoe dat dan in zijn werk trad.
De algemene coördinatie was in orde. De coördinatie binnen de vakgroep
Geologie daar kon beter.

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

Na bepaalde landschapsgerichte vakken daar te volgen, kijk je overal ter wereld met
een andere blik naar het landschap om je heen en hoe het geëvolueerd zou kunnen
zijn. Gebergtevorming, gletsjers en meren zijn andere specialiteiten daar die mijn blik
op geologie verruimd hebben.
3.2. Begeleiding & Leermateriaal



De vakgroep Geologie had zijn eigen coördinator voor mobiliteitsstudenten die
aanspreekbaar was voor alles wat met de opleiding te maken heeft. De
professors waren meestal ook heel down to earth en goed aanspreekbaar dus
als je feedback wou, kon je die altijd krijgen.




De meeste professoren waren voldoende aanspreekbaar, natuurlijk zijn er altijd
uitzonderingen.
Alles werd op slideshows gegeven. Dus geen cursussen, nog boeken die je
moest aankopen. Alles was tijdig beschikbaar.

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling

Er was niet echt een gedefinieerde examenperiode in juni. Van sommige vakken viel
het examen op de laatste voorziene les, dus dat varieerde van ergens na Pasen tot eind
mei. Voor andere vakken was er geen examen en werd je door het jaar gequoteerd op
gemaakte taken en presentaties. Dit maakte de werklast gedurende het jaar veel hoger
dan in Gent, maar de examens waren dan weer een rustigere periode. Juni is volledig
voorzien voor veldstages en excursies.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 ‐ 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 500 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Andere kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

De manier van les geven daar is volledig anders dan in Gent. Het is eens een
verademing om op een andere manier les te volgen aan een van de beste (rijkste)
universiteiten van Europa. Naast het onderwijs is Zwitserland een prachtig land met
gezellige steden en woest berglandschap waar je iedere trip opnieuw toch weer
perplex van staat. Het aantal nieuwe, interessante mensen die je ontmoet is heel hoog
en aangezien je allemaal door hetzelfde gaat, is dichte vriendschappen smeden
gemakkelijk.
6. Tips voor toekomstige studenten




Laat je niet afschrikken door de hoge kostprijs van bijna alles in Zurich en de
rest van Zwitserland. De leuke ervaringen maken dat allemaal meer dan goed.
Koop onmiddellijk als je aankomt de Halbtax en Gleis7 abonnementen voor de
trein: het kost je eventjes 300 CHF maar erna kun je overal gratis naartoe met
de trein na 19 uur en reis je aan half tarief voor 19u. Je haalt er je geld zeker en
vast uit.

1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: ETH Zurich
Land: Zwitserland
Periode: 2de semester 2014‐2015

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)




Is goed uitgelegd in Belgie.
Aan ETHZ doe je alles via mobility-online.ethz.ch

2.2 Taalvoorbereiding



Al de vakken waren in het Engels dus daar moet je wel goed in zijn.

2.3 Zoeken naar logement




via WOKO.ch , daar kan je je inschrijven en dan wijzen zij je een kamer toe.
Ik zat vrij ver buiten het centrum maar in Zwitserland is het openbaar vervoer
een juweeltje!!

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse



Alles wordt per mail doorgestuurd.

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

Door de locatie heb ik veel bijgeleerd over de Alpen. Ook de relatief vele veldwerken
brengen bij tot je wording als geoloog.
3.2. Begeleiding & Leermateriaal





Er was een goede communicatie direct tussen de professoren en de studenten.
Meeste professoren zijn zeer vriendelijk en willen zelfs dat je hen noemt bij
hun voornaam.
Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling

Een examen kan hier in het midden van het semester vallen. Vele vakken hebben geen
examen en dan is alles gebaseerd op papers, taken,... Over het algemeen vond ik de
werklast tijdens het jaar hoger maar de moeilijkheidsgraad van de examens was lager
4. Kosten

4.1 Reiskosten: 120 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5. Andere kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

Op ETHZ zit de top van de geologie. Dit merk je ook aan de internationaliteit van de
richting. Ook buiten de studies was dit een zeer leuke en leerrijke ervaring. Je zal
hoogst waarschijnlijk met vele andere uitwisselingsstudenten in contact komen en
leren over al de delen van de wereld.
6. Tips voor toekomstige studenten

Koop onmiddellijk een Halbtax (je betaalt de helft van de prijs/ticket of maandpas) en
een Gleissieben (gratis treinritten na 7u, handig als je vele daguitstapjes gaat doen) aan
de SBB. Deze zijn vrij duur maar je zal er wel geld mee besparen!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: ETH Zurich

 Land: Zwitserland
 Periode: 10.02.16 ‐ 21.08.16
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

- Identiteitskaart verlengen (omdat die zou vervallen)
- Nieuwe kaart aanvragen voor de Europese ziekteverzekering
- Kijken welke bank, de beste voorwaarden heeft aangezien Zwitserland betaalt met de
Zwitserse Frank
- Normale procedure UGent doorlopen
- Normale procedure ETH Zürich doorlopen
2.2 Taalvoorbereiding
geen
2.3 Zoeken naar logement
Uzelf aanmelden via de huisvestingsmaatschappij WOKO die logement regelt voor alle
universiteiten in Zürich. Uiteindelijk werd me dan een logement toegekend (welliswaar héél
laat).
2.4 Administratie ter plaatse
We kregen een map met alle informatie toen we aankwamen, samen onze studentenkaart.
Daar stond alles in en we konden altijd naar de exchange office komen, indien er problemen
waren, maar dat was eigenlijk niet nodig.
‐ Aanmelden bij de universiteit
‐ Aanmelding bij het kreisbureau van de wijk waar je woonde, voor een verblijfsvergunning
aan te vragen
‐ Bankrekening openen
‐ Uitzondering aanvragen voor een ziekteverzekering
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding was heel goed, er was een persoonlijke band tussen de proffen en de
studenten. Dit maakte dat het niet moeilijk was om dingen te vragen. Verder waren er
ook verschillende assistenten, die ons bijstonden. De feedback was bij de meeste
proffen zeer duidelijk en bij vragen, kon je altijd meer informatie vragen.
 Er waren meerdere platformen waar we lesmateriaal konden vinden, dit maakte het
soms wat ingewikkeld in het begin, maar is op zich zeker geen probleem. Het materiaal
was meestal wel op tijd beschikbaar, maar de meeste proffen zetten hun slides, maar
de avond voor de les online, waardoor je net voor de les best nog ging gaan printen.
In de geologie zitten we met kleine groepen en gaan we vaak op excursie. Dit maakt
dat we onze proffen heel goed kennen en zij ons, wat communicatie heel vlot en heel
gemakkelijk maakt.
3.2 Inhoudelijk
ETH geeft les op een volledig andere manier dan UGent, er wordt veel meer de nadruk op
vaardigheden i.p.v. theorie. Er waren ook zeer veel excursies gedaan, waarbij we in het veld

toch zeer veel, nieuwe zaken gezien hebben. Verder hebben we ook gewerkt met bepaalde
softwares, die volledig nieuw voor me waren en hebben we geleerd veel verschillende
informatie te verwerken tot één enkel geheel. Wat ik ook zeer interessant vond was dat ze ook
interdisciplinaire vakken gaven, waardoor je een beter zicht krijgt op bepaalde processen
(zowel in de wetenschap als in de maatschappij).
3.3 Moeilijkheidsgraad / Werklast / Examens
De examenperiode bestond niet echt want je kon examens hebben in april (na de eerste helft
van het semester), na het semester (in juni) en in augustus. Op zich was het niet moeilijker dan
in Gent, maar de werklast lag er veel hoger, doordat de meeste vakken maar 3 studiepunten
waren. Verder waren de examens tussen de lessen door (behalve deze in augustus, maar ik
had toen geen examen), dit maakte de werkdruk heel hoog op bepaalde momenten. De
examens zelf waren heel lastig omdat je niet veel tijd hebt ze te maken, dit zorgde bij mij voor
heel veel stress tijdens het examen. Er waren ook grote taken waren, die soms in plaats waren
van een examen. In deze taken kroop heel veel tijd, en mijn laatste taak heb ik dan ook maar
kunnen indienen op 31 juli. De excursies vielen ook gewoon in de lesweken, waardoor je veel
lessen verloor en het echt chaotisch werd. Samengevat is de werklast veel hoger, maar op zich
is het ongeveer even moeilijk.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR (130 met excursie)
4.5 Overige kosten (per maand): 200 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik heb geleerd voor mezelf te zorgen, en op mijn eigen benen te staan. Verder heb ik ook heel echt
genoten van de uitwisseling, ik voelde me 6 maanden op reis. Zwitserland is een prachtig en zeer
toegankelijk land voor uitstappen te doen en ik vond dit zalig. Voor mij is er een wereld open gegaan
met Erasmus, ik heb zoveel nieuwe mensen ontdekt, ervaring gehad, lessen gevolgd aan een
topuniversiteit.
6. Tips voor toekomstige studenten
‐ Bankrekening bij UBS is zeker aan te raden (het is gratis en je krijgt zelfs bonnen)
‐ Als je wil reizen in Zwitserland denk aan super saver tickts, Half tax en Gleis 7
‐ ETH is lastig, dus probeer je vakken en de evaluaties wat te spreiden
‐ Excursies geven veel werk, maar zijn echt een verrijking, dus doen
‐ Zwitserland is duur, maar met wat research, valt het wel goed mee

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: ETH Zurich

 Land: Zwitserland
 Periode: 19/02/2016 ‐ 01/07/2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

beurs van Zwitserland
verplichte documenten (bvb learning agreement) invullen en indienen
2.2 Taalvoorbereiding
geen
2.3 Zoeken naar logement
via eth zurich
2.4 Administratie ter plaatse
stappenplan van eth doorlopen via mobility online, dit is heel erg overzichtelijk.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding en feedback waren afhankelijk van het vak maar over het algemeen
zeer goed georganiseerd.
 Weinig syllabussen beschikbaar, meeste vakken enkel ppt en gerelateerde artikels.
 Professoren/lesgevers zijn heel bereikbaar en willen ook heel graag dat er extra
informatie gevraagd wordt of vragen gesteld worden.
3.2 Inhoudelijk
De gevolgde vakken hebben veel nieuwe kennis en vaardigheden opgeleverd gerelateerd aan
mijn studie.
3.3 Moeilijkheidsgraad / Werklast
werklast doorheen het jaar is zwaarder dan in gent door veel taken, huiswerk, presentaties,
verslagen, maar daardoor ook minder zware examenperiode aangezien voor de meeste vakken
geen examen moest worden afgelegd. moeilijkheidsgraad afhankelijk van de gevolgde vakken,
gelijkaardig als in Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: / EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 545 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 200 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Het is heel erg interessant en verfrissend om te zien hoe verschillend de manier van lesgeven en
evalueren is. de focus ligt veel meer op vaardigheden dan op leren. De mogelijkheid om vakken te
kiezen die in gent niet aangeboden worden. verschillende culturen leren kennen,...

6. Tips voor toekomstige studenten
Als het mogelijk is, probeer een kamer te krijgen in een internationaal studentenhuis, je leert er enorm
veel interessante mensen en culturen kennen. Je studies zijn belangrijk, maar sluit je niet op. Pik een
lokaal evenement mee. Maar vooral GA OP ERASMUS EN GENIET ER VAN!!

