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Sport complex



Schoolleven

Tussentijdse examens 

(+-30%)

Opdrachten (+-30%)

Eindexamen

(max. 50%)

Practicum in namiddag

Les met andere 

Canadezen 

Theorielessen in 

voormiddag

Toegankelijke proffen

Goede begeleiding en 

verwelkoming

Heel open mensen



Wanneer gaan ? 

Semester 2Semester 1

01/09 22/12 03/01 30/04

Kerst-

vakantie

01/11 31/03

Aankomen in ‘zomer’

Geleidelijke aanpassing

Geen herexamens in 

september

Eindigen met ‘zomer’

Winterwonderland

Examens van januari 

verplaatsen



Hoe winter/ koude 
overleven?



Kostplaatje

(Winter)kleren

Valuta: 10 CAD = € 6,8

Eten en drinken 

Schoolboeken 

Huur boeken uit bibliotheek

Huurprijs is afhankelijk per home

Reisbeurs voor USASK: €820

Maandelijkse beurs: €650 (x3)



Sfeerbeelden





Vragen? 



Extra info
https://students.usask.ca/



Curriculum samenstellen
1) Vakken kiezen 

• http://ocw.usask.ca/

• Kijk vooral in college of 

Agriculture & Bioscience en 

college of Pharmacy and

Nutrition

3) Belangrijke tips:

• 1 vak met practicum is meer dan 

voldoende werk 

• Lessen mogen niet overlappen

• Maak een back-up plan, want 

sommige klassen hebben beperkte 

plaatsen 

• Kijk met begeleider uit Canada na of 

je de vakken mag volgen (nodige 

prerequisites)

• Vakken uit undergraduate

programma kiezen = vakken met 

code startend met 1 t.e.m. 4

4) Contact personen Canada:

leslie.bowditch@usask.ca

agbio.studentservices@usask.ca

2) Lessenrooster samenstellen

• SEM 1 = Fall term

• SEM 2 = Winter term

• https://pawnss.usask.ca/ban/bwckschd.p_di

sp_dyn_sched

• Semester kiezen 

• Subject kiezen = college

• Class search klikken 

• Bekijk het vorige jaar indien het nieuwe 

semester nog niet beschikbaar is

http://ocw.usask.ca/
mailto:leslie.bowditch@usask.ca
mailto:agbio.studentservices@usask.ca
https://pawnss.usask.ca/ban/bwckschd.p_disp_dyn_sched


Voorbeeld curriculum: LEMI



Voorbeeld curriculum: Rode Cel&Gen

Applied animal biotechnology



HOMES/ RESIDENCES

Voyageur place (VP) Seager Wheeler (SW)*** College Quarter (CQ)

On campus Yes No (10 min. walk) No (10 min. walk)

Mealplan* Yes Optional Optional

Room Single or double** Appartement shared with

6

Appartment shared with

4

Approximate price €300/month €400/month €500/month

https://livewithus.usask.ca/

* Mealplan is verplicht bij VP omdat er geen keuken aanwezig is. Dit wil zeggen dat je zowel voor ontbijt, middag en 

avondeten op school eet. Dit wordt op voorhand betaald en bedraagt ongeveer €450/maand (dit is een hoog bedrag, 

maar het eten is duur in Canada). Ook als je niet altijd gaat, betaal je er wel voor. Het is een a volonté buffetconcept 

met saladbar, pizza’s, warme maaltijden, ontbijtgranen, dessertbuffet …. De andere residenties kunnen daar ook gaan 

eten voor middag en avond, indien gewenst. Zij betalen dan per maaltijd. Meer info: https://culinaryservices.usask.ca/

** Bij een double room slaap je met twee in 1 kamer. D.w.z. dat je elk een kamer, bed en bureau in 1 ruimte hebt. De 

badkamer is te delen op de gang. Als Erasmus student is de kans groot dat je zo een kamer krijgt. 

*** Dit is een redelijk oud gebouw. Ik vind het ook niet meer terug op de site. Dus het zou kunnen 

dat dit niet meer beschikbaar is.

https://livewithus.usask.ca/
https://culinaryservices.usask.ca/


Tips

• Schoolboeken zijn heel duur

• Wacht met ze te kopen tot dat je zeker weet dat je ze wel nodig 

hebt 

• Koop tweedehands

• Huur het boek in de bib

• Vraag of uw prof een boek op overschot heeft

• Vlucht boeken

• Koop direct een heen en terug vlucht. Dit is veel goedkoper dan 

twee enkele vluchten. 

• Heen en terug vlucht geeft zekerheid om land binnen te mogen. Er 

zijn vele die binnengeraakt zijn met een enkele vlucht en study

admission, maar het is een risico.

• Je kan een vlucht boeken met variabele data. 


