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1. VOORWOORD 
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Fijn dat je als criminologie-student een internationaal uitwisselingsverblijf overweegt, we kun-

nen het alleen maar aanraden! Studeren in het buitenland is voor veel criminologie-studen-

ten een levenservaring om nooit meer te vergeten. Een Erasmusverblijf biedt je een unieke 

kans, om tal van redenen. 

 

Op het vlak van wetenschappelijke competenties krijg je de kans om enkele maanden of een 

jaar aan een andere gerenommeerde universiteit te studeren, en om te studeren en leren in 

een  heel nieuwe omgeving. De universiteiten die we in deze brochure aan je voorstellen, 

bieden vaak vakken aan met een andere, originele insteek op criminologische thema’s. Je 

krijgt de kans lessen te volgen bij professoren die in ons vakgebied een bijzondere track record 

hebben opgebouwd, en/of bekend staan om hun eigenzinnige kijk op en beleidsmatige aan-

pak van criminologische thema’s. De wijze van kijken naar, analyseren en aanpakken van cri-

minologisch relevante maatschappelijke fenomenen kan danig verschillen van wat je in de 

basisopleiding criminologie van je professoren hebt opgepikt. Daarom biedt een buitenlands 

studieverblijf je een unieke kans om je wetenschappelijke blik te verruimen, en meer inzicht 

te verwerven in de interculturele, multidimensionele en multidisciplinaire benadering van cri-

minologische vraagstukken. Het zal je ongetwijfeld ook helpen om criminologische thema’s 

nog beter te leren duiden vanuit meerdere culturele en internationale invalshoeken. 

 

Een andere belangrijke reden om zo’n Erasmus-avontuur aan te vatten, is het feit dat studeren 

in het buitenland erg goed staat op je CV. Werkgevers zien Erasmus in het algemeen als een 

teken dat je sterk in je schoenen staat en zelfstandig kan werken. Bovendien kan je meerdere 

talen en dit is altijd een pluspunt. Sommige bedrijven vinden Erasmus zelfs een vereiste. 

 

Maar even belangrijk is je persoonlijke ontwikkeling als mens en criminoloog-in-wording. 

Een belangrijk voordeel van een Erasmusverblijf is het leren van een andere taal. Doordat je 

in een land gaat wonen en leven, heb je geen andere keuze dan de lokale tongval onder de 

knie te krijgen. Het kan zelfs zijn dat je je vakken volledig in die taal moet volgen. Ook je Engels 

zal hoe dan ook verbeteren dankzij de communicatie met andere buitenlandse studenten. En 

ook: pas als je echt ergens woont, zal je de cultuur volledig kunnen opsnuiven. Dankzij de taal 

die je er leert en de communicatie met de lokale bevolking, word je echt ondergedompeld in 

een cultuur.  

Overigens, dankzij Erasmus kan je vrienden maken uit alle hoeken van de wereld. Niet alleen 

‘locals’, maar ook landgenoten die je daar tegen het lijf loopt. Het is een ervaring op zich om 

met mensen uit andere culturen op te trekken, om maar van het fantastische adresboekje 

achteraf te zwijgen.  
Door er alleen op uit te trekken, kom je jezelf echt tegen. Hoe dan ook zullen er mindere 
momenten volgen: je mist je thuis en vrienden, bent moederziel alleen in een onbekend land 
en moet je plan zien te trekken in een vreemde taal. Het zijn kleine dompers waaruit je heel 
veel kan leren. Afhankelijk van je persoonlijkheid, zal dit trouwens niet al te veel voorvallen. 
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Meestal heb je een geweldige tijd en het is bovendien erg leerrijk om jezelf in een andere 

omgeving te leren kennen. Dankzij Erasmus word je gedwongen om zelf een verblijf te zoeken 

en alles te regelen. Je handje wordt niet langer vastgehouden. Leren omgaan met de taalbar-

rière en de administratie zal je met je beide voeten op de grond zetten. Eten maken doe je 

zelf, want hotel mama tovert niet langer die vertrouwde maaltijd op je bord. Ook je geld moet 

je vanaf nu zelf beheren. Da’s meteen een tip om deze overweging te gebruiken bij het over-

tuigen van je ouders! 

 

En natuurlijk, laten we er niet flauw over doen: een Erasmusverblijf kan ook gewoon bijzon-

der plezierig zijn. Je leert het uitgaansleven in andere landen ontdekken, je kunt je Belgische 

vrienden op bezoek laten komen, en er samen op uittrekken om de toeristische kanten van 

de plek waar je zit, te ontdekken. En wie weet, hou je er wel een levenspartner aan over. En 

wat we ook vaak te horen krijgen van studenten die op Erasmusuitwisseling zijn gegaan: eens 

weg van onder de kerktoren, altijd heimwee naar je Erasmustijd. Al snel na thuiskomst zal je 

de afgelopen maanden beginnen missen en het gevoel krijgen dat je er weer op uit wilt. Deze 

honger om nieuwe plaatsen te ontdekken, zal niet meer gestild kunnen worden.  

 

Kortom, een uitwisseling is een unieke ervaring. Met deze handleiding willen we jou als crimi-

nologie-student verder wegwijs maken in het aanbod van buitenlandse bestemmingen. Naast 

de algemene informatiebrochure die het International Relations Office (IRO)  heeft ontwik-

keld (en die alle praktische, organisatorische en administratieve aspecten toelicht), wil deze 

brochure je vooral bruikbare informatie bieden om een keuze te maken tussen de bestem-

mingen die voor criminologie-studenten interessant zijn. 

 

Met deze handleiding willen we je zo goed mogelijk begeleiden bij je keuze van een gastuni-

versiteit. Als je specifieke vragen hebt waarop je hier geen antwoord vindt, kun je op twee 

plekken terecht: enerzijds biedt het IRO algemene ondersteuning, anderzijds kun je met je 

specifieke vragen terecht bij de Erasmus-coördinator van de opleiding (Prof. Dr. Wim Har-

dyns) en bij de zgn. project-promotoren die zelf een speciale band hebben met de gastuni-

versiteiten (zie verder). Ze zullen je allemaal met plezier verder helpen. 

 

Ik hoop alvast dat jij voor een Erasmusuitwisseling kiest! 

 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Tom Decorte 

Voorzitter Opleidingscommissie Criminologie 
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Het International relations Office (IRO) van onze Faculteit heeft een algemene brochure op-

gesteld over Erasmus- en andere internationale uitwisselingen: ‘Op uitwisseling: handleiding’.  

 

In die brochure vind je alle antwoorden op de belangrijkste organisatorische en administra-

tieve vragen. Wie mag op uitwisseling, en welke soorten uitwisseling en beurzen zijn er? Wat 

moet je zelf betalen, en hoe verloopt de uitwisselingsaanvraag? Hoe verloopt de selectie van 

de studenten die op uitwisseling mogen, en wat moet je allemaal tijdens en na je verblijf in de 

gaten houden? De brochure biedt ook een helder antwoord op de meest gestelde vragen. 

 

Daarnaast sommen we hier nog eens de belangrijkste andere informatiebronnen op: 

 

UFORA 

 ➔ Groep “Welcome Abroad”  ➔ “Erasmus en overzeese bestemmingen” 

 Infosessies: presentaties m.b.t. uitwisseling 

 Enquêtes voorgangers 

 Uitwisselingsmogelijkheden 

 Formulieren (aanpassen exchange curriculum, afwijkende examenregeling, en-

quête,...)  

 

 

Website Centrale Afdeling Internationalisering  / International Support Team 

 https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalise-

ring/aib/aibstudentsupport.htm  

Website faculteit – Erasmus/ internationale uitwisseling 

 https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/buitenland  
 

Wat in geval van vragen NA het lezen van deze handleiding en het raadplegen van deze 

bronnen? 

 
 

 

• curriculumgebonden vragen (learning agreement, curriculum, transcript of records) 
  ➔ iro.law@ugent.be (IRO – Paddenhoek 5)  
 

• vragen i.v.m. algemene uitwisselingadministratie (beurs, contract en gerelateerde 
zaken) 
              ➔ international@ugent.be (International Support Team – Het Pand) 

 

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering/aib/aibstudentsupport.htm
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering/aib/aibstudentsupport.htm
https://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/buitenland
mailto:iro.law@ugent.be
mailto:international@ugent.be
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In deze paragraaf bieden we jou een overzicht van de buitenlandse universiteiten en opleiding 
waarmee onze opleiding een uitwisselingsovereenkomst heeft gesloten. Heel concreet bete-
kent dat je hier het aanbod ziet van buitenlandse bestemmingen waarnaar je als criminoloog 
op uitwisseling kan. 
 
In de meest rechtse kolom zie je de naam van een personeelslid van de UGent, die aan de 
opleiding criminologie verbonden is. Doorgaans zijn het ZAP-leden of post-doctorale mede-
werkers. Deze zgn. ‘projectpromotoren’ zijn mensen die doorheen de jaren goede en zelfs 
persoonlijke banden hebben opgebouwd met die specifieke buitenlandse opleidingen. Ze 
hebben vaak met collega’s aan die universiteiten samengewerkt: gezamenlijke publicaties ge-
maakt, of onderzoek verricht, of in het kader van opleidingsonderdelen uitwisselingsactivitei-
ten opgezet. Ze kennen dus vaak mensen ter plaatse, en kunnen je ook meer vertellen over 
de specifieke aard en inhoud van de criminologische opleidingen aan die gastuniversiteiten. 
Ze kunnen je trouwens ook soms helpen om iemand aan de gastuniversiteit sneller te pakken 
te krijgen. 

 

 

Op de volgende pagina’s vind je dan – per gastuniversiteit meer informatie over: 

 

• de unieke kenmerken zijn van de criminologie-opleiding die je daar kunt volgen (de ori-

ginele of onderscheidende kenmerken, invalshoeken, enz.); 

• de vakken die wij vanuit de Universiteit Gent met stip aanraden om te volgen (bijv. om-

dat ze de meest criminologisch relevante vakken zijn, of omdat de lesgever een gere-

nommeerde criminoloog is, enz.); 

• de websites en links via dewelke je meer informatie kan vinden; en 

• ervaringen van andere criminologiestudenten die hetzelfde avontuur zijn aangegaan. 

 PARTNER   LAND  STAD PROJECTPROMOTOR 

1 Université de Liège ULG5225 België Liège Noel Klima/Marc Cools 

2 University of Hamburg HAMBUR01 Duitsland Hamburg Olga Petintseva 

3 University of Miskolc MISKOL01 Hongarije Miskolc Gert Vermeulen 

4 Università di Bologna BOLOGN01 Italië Bologna Gert Vermeulen 

5 Vilnius University VILNIU01 Litouwen Vilnius Gert Vermeulen 

6 Erasmus Universiteit Rotterdam ROTTER01 Nederland Rotterdam Olga Petintseva 

7 Universiteit Leiden LEIDEN01 Nederland Leiden Wim Hardyns 

8 Universidade do Porto PORTO01 Portugal Porto Olga Petintseva 

9 Univerza v Mariboru MARIBO01 Slovenië Maribor Lieven Pauwels 

10 Universitat de Barcelona BARCEL01 Spanje Barcelona Tom Decorte 

11 University of Kent CANTER01 Verenigd Koninkrijk Canterbury Olga Petintseva 

12 Malmö University MALMO01 Zweden Malmö Lieven Pauwels 

13 Université de Lausanne LAUSANN01 Zwitserland Lausanne Wim Hardyns 

14 University of Bialystok BIALYSTO01 Polen Bialystok Wim Hardyns 

15 University of Oslo OSLO01 Noorwegen Oslo Olga Petintseva 

16 Mykolas Romeris University VILNIUS06 Litouwen Vilnius Gert Vermeulen 
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4.1 UNIVERSITÉ DE LIÈGE (BELGIË) 
 

(B 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/portail-uliege 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-
exchange-student 

• Mailadres International Office: mobil.in@uliege.be 

• Accommodatie: https://www.campus.uliege.be/cms/c_9038340/fr/a-liege 

• Contactgegevens International Office: Student’s mobility, Place du 20-Août, 7-9, B-4000 Liège 

• Geen visum vereist 

FACULTEIT: 
 

Faculté de Droit, Science politique et Criminologie 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Marc Cools & dr. Noël Klima 
 

ERASMUSCODE: 
 

B LIEGE01 
 
 
 
 
 

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/portail-uliege
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9116162/en/incoming-exchange-student
mailto:mobil.in@uliege.be
https://www.campus.uliege.be/cms/c_9038340/fr/a-liege
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Een opdracht binnen het brede crimina-
liteits- en veiligheidsdomein op interna-
tionaal, Europees of federaal niveau 
vereist een zekere kennis van de Franse 
taal. 
 
De brede waaier aan thematische vak-
ken binnen de opleiding criminologie te 
Liège biedt hiervoor een unieke leer-
omgeving. De ontvangst van externe 
studenten is er zeer professioneel geor-
ganiseerd. 
 
Naast de levende stad Liège is er ook 
een rijk en divers studentenaanbod op 
de campus zelf. Liège is een studiebe-
stemming bij uitstek met een aanwe-
zige voedingsbodem voor langdurige 
vriendschappen met zowel lokale als 
met internationale studenten. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
 
 
 
  

Prisons  
et emprisonnement 

 

Eléments  
d’introduction à 
l’islam politique 

Criminalistique  
générale 

Délinquance 
sexuelle 

 

Sécurité privée 
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Momenteel ben ik op Erasmus in Luik en ik ben hier oprecht graag. Vandaar 
dat ik mij bedacht dat het jammer is dat er niet veel studenten zijn die Luik 
overwegen als bestemming.  
 
Je wordt hier namelijk heel goed en heel snel geholpen, je kan veel vakken 
opnemen (zelfs een Nederlands vak) want je blijft binnen België.  
 
Het studentleven is ook heel aanwezig, kotenprijzen zijn gelijkaardig aan 
die van Gent, goed voor je Frans, etc. 
 

- Nicolas (Erasmusstudent) 

 
  

CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak:  
o https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/program-

mes/D2UCRI01_C.html 

• Taal cursus: Frans 

• Criminologische opleiding(en): Enkel master 

• Studieniveau (BA/AM): Enkel niveau master 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- MID-SEPT 

TOT  
EIND DEC 

 
EXAMENS: 

- JANUARI 

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN FEB 

TOT 
BEGIN MEI 

 
EXAMENS: 

- MEI/JUNI 

https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/programmes/D2UCRI01_C.html
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/programmes/D2UCRI01_C.html
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.jura.uni-hamburg.de/en/die-fakultaet.html 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.jura.uni-hamburg.de/internationales/studierende/stu-
dieren-in-hamburg.html 

• Mailadres International Office: martina.lasczewski@verw.uni-hamburg.de 

• Accommodatie: http://www.wg-gesucht.de/ of http://www.studenten-wg.de/Hamburg,wg-zimmer.html 

• Contactgegevens Internation Office: Martina Lasczewski, Universität Hamburg, Studienmanagement: Eras-
mus-Büro, Rothenbaumchaussee 33, Room A117, 20148 Hamburg 

o TEL: +49 42838-5775 

• Geen visum vereist 
 

  

4.2 UNIVERSITY OF HAMBURG (DUITSLAND) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Dr. Olga Petintseva 
 

ERASMUSCODE: 
 

D HAMBURG01 

https://www.jura.uni-hamburg.de/en/die-fakultaet.html
https://www.jura.uni-hamburg.de/internationales/studierende/studieren-in-hamburg.html
https://www.jura.uni-hamburg.de/internationales/studierende/studieren-in-hamburg.html
mailto:martina.lasczewski@verw.uni-hamburg.de
http://www.wg-gesucht.de/
http://www.studenten-wg.de/Hamburg,wg-zimmer.html
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Aan de Universiteit van Hamburg bena-
dert de criminologie de samenleving 
vanuit haar 'duistere kanten' door te 
kijken naar inbreuken, bedreigingen en 
de vele processen waarmee deze wor-
den geconstrueerd en bestuurd. De 'ex-
tremen', zoals terreurdaden, haatdelic-
ten of vluchtelingencrises, en de poli-
tieke reacties die daarop volgen, maken 
zichtbaar wat het “sociale” is en hoe dat 
wordt ge(re)produceerd. Dit onthult 
daadwerkelijke sociale processen van 
afbakening en differentiatie, opneming 
en uitsluiting, normalisatie en stabilisa-
tie en de totstandbrenging van de 
openbare orde.  
Criminologie richt zich dus op vraag-
stukken van huidige en toekomstige so-
cialiteit onder omstandigheden van ra-
dicale onzekerheid. Hamburg is een 
bruisende stad die veel te bieden heeft 
en de betrokken docenten zijn zeer des-
kundig en hebben een sterke internati-
onale uitstraling. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 

 
  

Sympathy for the 
Devils  

Pop(ular) Culture 
and Crime 

 Research on Right-
Wing Thought and 

Practice 
 

Genealogies of 
Criminological  

Theories,  
Institutions and 

Practices 
 

Understanding  
Security Studies:  

An Introduction to a 
Contested Field 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak:  
o https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=Campus-

Net&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000488,-
Acoursecatalog. 

• Taal cursus: Duits en Engels 

• Criminologische opleiding(en): Hamburg biedt verscheidene criminologische vakken aan 
binnen de rechtenprogramma’s 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

Een paar jaar geleden zou ik nooit Duitsland als Erasmuslocatie gekozen hebben. Het Frans is mooier van taal, Scan-
dinavië is rijker van cultuur en alternatieve stekjes , Oost-Europa is een avontuurlijkere keuze en het Zuiden feeste-
lijker en warmer. Nadat ik in Berlijn en Düsseldorf was, heb ik mijn mening over Duitsland veranderd. Ik vind Duits-
land een hele toffe combo omdat het van cultuur door andere West-Europese landen zo onderschat wordt en daar-
door lekker zijn eigen ding kan doen zonder pretentie. Je hebt hier ongelooflijk  veel alternatieve winkels en cafeetjes, 
de Reeperbahn is een erg levendige uitgaansbuurt  waar The Beatles jarenlang hebben gewoond en geleefd (onlangs 
werd Hamburg ook genoemd als dé topfeestlocatie in de wereld, nog ver boven Londen en New York), de metro's en 
bussen rijden hier tot op de minuut correct én in het weekend de hele nacht door; in de week zijn er ook nachtbussen 
tussen half 1 en half 5 wanneer de metro's niet rijden(je betaalt voor openbaar vervoer eenmalig een semesterbij-
drage van +/-€250  aan de unief en krijgt in ruil documentatie, prints zoals hierboven gezegd en een semesterticket 
van de HVV dat geldt voor heel groot Hamburg, maar dat is met 1,8 miljoen inwoners een vrij uitgestrekt gebied) én 
ik leer eindelijk de taal die weinigen in het middelbaar degelijk geleerd hebben maar die wel de meest gesproken 
moedertaal is in heel Europa. De stad zelf is ook in opkomst, een paar jaar geleden opende de indrukwekkende 
Elbiphilarmonie pal in de Speicherstadt, en je kan er ook gratis op. Er is ook een uitgebreid eetaanbod, en hoewel 
Hamburg als een rijke stad wordt gezien binnen Duitsland, is het doorsnee café- of restaurantbezoek hier wel iets 
goedkoper dan in België. Maar dit leest nu erg als propaganda, want er zijn nog tientallen andere mooie Erasmus-
locaties, en het weer is hier ook vaak slecht, dus aan u de keuze! ;) 
 

- Kato (Erasmusstudent) 
 
 

 

 
  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN APR 

TOT 
BEGIN JUNI 

 
EXAMENS: 

- JUNI/JULI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- MID-OKT 

TOT  
EIND DEC 

 
EXAMENS: 

- JAN/FEB 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000488,-Acoursecatalog
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000488,-Acoursecatalog
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000002,-N000488,-Acoursecatalog
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://jogikar.uni-miskolc.hu/EN 

• Website voor uitwisselingsstudenten: http://erasmus.uni-miskolc.hu/me 

• Mailadres International Office: dudas.anett@uni-miskolc.hu 

• Accommodatie: Student Hostel E6 on Campus (in double rooms, no single rooms available) expected accom-
modation fee: about 110 euro/month/person 

• Contactgegevens International Office: Ms. Anett Dudas (Erasmus officer), Secretariat of the Vice-Rector for 
Research and International Relations, Bld. A/4, 1st floor, Room 105, University of Miskolc, H-3515 Miskolc-
Eqyetemváros, Hungary, TEL/ +36 46 565 111/ext. 1642 

• Geen visum vereist 
 
 

  

4.3 UNIVERSITY OF MISKOLC (HONGARIJE) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. Dr. Gert Vermeulen 
 

ERASMUSCODE: 
 

HU MISKOLC01 
 

https://jogikar.uni-miskolc.hu/EN
http://erasmus.uni-miskolc.hu/me
mailto:dudas.anett@uni-miskolc.hu


 20 

  

De Universiteit van Miskolc, bekroond 
voor haar hoogwaardige onderwijspro-
gramma's, wordt ook wel de groene 
campus genoemd vanwege de rijkelijke 
aanwezigheid van natuur. 
 
Door te kiezen voor een Erasmusverblijf 
in Hongarije, kies je voor een onder-
dompeling in het Oost-Europese leven 
en een geestverruimende uitwisselings-
ervaring. 
 
Gezien de relevante criminologische 
cursussen deel uitmaken van de rech-
tenprogramma's, krijg je de kans om er-
varing op te doen en te leren van do-
centen met een sterke juridische ach-
tergrond. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
  

Research on Right-
Wing Thought and 

Practice 
 

Human Rights in 
Europe/Worldwide 

 
Internet, social media, 
computer games and 

young people/ 
criminological  

approach 
 

Restorative  
Elements in  

Criminal Law 
 The main question 

of youth criminality 
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De universiteit van Miskolc is geen voordehand liggende keuze. Ik was er als enige Belg, dat wil zeggen dat je je 
eigen taal nooit kan spreken maar dat zorgt er ook voor dat je direct in contact komt met andere nationaliteiten. 
Voor mij was het even wennen om in een ‘dormitory’ te leven met zoveel mensen waarmee je alles moet delen maar 
eenmaal je iedereen leert kennen is het super. Er wordt samen gekookt, gesport, uitgegaan (naar de club op de 
campus :D) en af en toe gestudeerd. Academisch gezien heb ik iets bijgeleerd maar was het zeker geen zwaar se-
mester. Op de campus is bijna alles aanwezig wat je nodig hebt. Er is zijn heel veel sportfaciliteiten (zwembad, sport-
hal, fitness, looppiste, tennisvelden...) die gratis of goedkoop te gebruiken zijn, er is een grote bib, er zijn verschil-
lende studentenrestaurants, een club, een bar, er is een postgebouw, een supermarkt dichtbij en er is een bushalte 
met heel regelmatig bussen naar het centrum van de stad. De streek rond Miskolc zelf is vooral bekend om zijn 
wijnen die soms echt aan spotprijzen te koop zijn. De stad zelf was vroeger vooral bekend door de zware industrie 
maar probeert zich nu op de kaart te zetten als culturele stad met verschillende festivals, theater en film. […]  Hon-
garije ligt centraal in Oost- Europa en het is vandaar ook makkelijk om via Budapest (ongeveer 2uur met de trein) 
andere landen te bezoeken. Het reizen daar was een aparte ervaring die mij veel heeft geleerd over Oost-Europa en 
de Balkan. De prijzen voor het dagelijkse leven liggen lager dan bij ons en zelfs met de kleinste Erasmusbeurs kun je 
al heel wat doen in Hongarije.  
 

- Pieter-Jan (Erasmusstudent) 
 
Al was het niet altijd even makkelijk en moest ik mij soms aanpassen, ik heb alleszins genoten van deze 
unieke ervaring. Dus wanneer je zin hebt in iets totaal nieuws en geen doorsnee Erasmuservaring wil, is Mis-
kolc Egyetem iets voor jou! 

 
  

CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
https://jogikar.uni-miskolc.hu/eramus__ 

• Taal cursus: Duits en Engels 

• Criminologische opleiding(en): Geen aanbieding. Het is wel mogelijk een gelimiteerd aan-
tal criminologische vakken op te nemen vanuit de rechtenprogramma’s  

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN FEB 

TOT 
MID- MEI 

 
EXAMENS: 

- MEI/JUNI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN SEP 

TOT  
EIND DEC 

 
EXAMENS: 

- JANUARI 

https://jogikar.uni-miskolc.hu/eramus__
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Website rechtenfaculteit: https://corsi.unibo.it/singlecycle/LawBologna 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-stu-
dents/exchange-programmes-erasmus 

• Mailadres International Office: incoming.diri@unibo.it / giuri.spin@unibo.it 

• Accommodatie: Start looking for accommodation well in advance. It is advisable to book an accommodation 
before arriving in Bologna. More information: https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-
grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-residences-in-bologna/housing-and-residences-in-
bologna 

• Contactgegevens International Office:  Exhange Students Desk, Palazzina della Viola, Via Filippo Re, 4-40126 
Bologna, TEL: +39 051 2088101 

• Geen visum vereist 
 

  

4.4 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (ITALIË) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculta’ di Giurisprudenza 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Gert Vermeulen 
 

ERASMUSCODE: 
 

I BOLOGNA01 

https://corsi.unibo.it/singlecycle/LawBologna
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students/exchange-programmes-erasmus
https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students/exchange-programmes-erasmus
mailto:incoming.diri@unibo.it
mailto:giuri.spin@unibo.it
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-residences-in-bologna/housing-and-residences-in-bologna
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-residences-in-bologna/housing-and-residences-in-bologna
https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/housing-and-residences/housing-and-residences-in-bologna/housing-and-residences-in-bologna
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Door te kiezen voor een Erasmusverblijf 
aan de Universiteit van Bologna, kies je 
voor een van de oudste en tevens 
meest bekende universiteiten ter we-
reld. 
 
Omdat de relevante criminologische 
cursussen verspreid zijn over verschil-
lende faculteiten, krijgen studenten de 
kans om ervaring op te doen en te leren 
van docenten die betrokken zijn bij ver-
schillende disciplines. 
 
Bologna is een bruisende stad met een 
aantrekkelijk studentenleven en een 
lange uitwisselingstraditie. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 

 
 
 
  

Applied  
Criminology 

 

Seminario on the 
Sociology of  

Deviance and  
Applied  

Criminology 
 

Criminology  
of the Borders 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o De universiteit van Bologna biedt een summier aantal Criminologievakken aan, 7 in 

totaal. 
o Deze vakken behoren niet tot een specifiek Criminologie bachelor- of masterpro-

gramma maar zijn losse keuzevakken in andere opleidingen (e.g., politieke weten-
schappen, psychologie). 

o Alle vakken worden in het Italiaans gedoceerd en hebben een wisselende studielast 
van 4 tot 10 EC. 

• Taal cursus: Italiaans 

• Criminologische opleiding(en): Geen specifiek criminologisch programma 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

Bologna is een fantastische stad met een bruisend studentenleven! Het 
heeft een perfecte ligging, waardoor het enorm gemakkelijk is om alles in 
de buurt te bezoeken (Milaan, Venetië, Verona, Pisa, Firenze, Parma…) 
 

- Marthe (Erasmusstudent) 

 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- MID - FEB 

TOT 
EIND MEI 

 
EXAMENS: 

- JUNI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- MID - SEP 

TOT  
EIND DEC 

 
EXAMENS: 

- JAN/FEB 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Website rechtenfaculteit: https://www.tf.vu.lt/en/categories/vu-law-faculty/ 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students 

• Mailadres International Office: trs@cr.vu.lt 

• Accommodatie: We strongly suggest you to choose Vilnius University dormitories because they are situated as 
close to the academic campuses as possible, charge modest fees and give you a better opportunity to interact 
with other students. Application for Accommodation must be submitted at least one month before the sched-
uled arrival via online enrolment procedure (for exchange students), or via online admission procedure (for 
degree students). 

o accommodation@vub.lt or +370 618 62281 

• Contactgegevens International Office: International Relations Office, Universiteto str. 3, LT-1513 Vilnius, 
Lithuania, TEL: +370 5 219 3214 

• Geen visum vereist 
 

  

4.5 VILNIUS UNIVERSITY (LITOUWEN) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Gert Vermeulen 
 

ERASMUSCODE: 
 

LT VILINIUS01 

https://www.tf.vu.lt/en/categories/vu-law-faculty/
https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students
mailto:trs@cr.vu.lt
mailto:accommodation@vub.lt
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Door te kiezen voor een Erasmusverblijf 
aan de Universiteit van Vilnius kiest je 
voor een van de oudste universiteiten 
van Midden- en Oost-Europa, bekend 
om zijn rijke geschiedenis die tot uiting 
komt in het majestueuze architectuur-
complex. 
 
Naast twee criminologische cursussen 
aan de faculteit Wijsbegeerte, maken 
de meeste van de relevante cursussen 
deel uit van de rechtenopleiding, die je 
de mogelijkheid biedt om ervaring op te 
doen en te leren van docenten met een 
sterke juridische achtergrond. 
 
Vilnius is een zeer grote en vooral gast-
vrije stad met een aantrekkelijke uitwis-
selingsomgeving. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
  

Transitional Justice:  
Protection of Human 

Rights, Human Rights in 
Europe, Criminological 

Discourses 
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Deze Erasmuservaring was echt de beste beslissing van mijn leven. Vilnius 
en Litouwen klinken niet echt als een exotische plaats, maar het is een zeer 
mooie stad en land waar er heel wat te doen en te bezoeken valt. Als je wil 
reizen is het ook een zeer centrale plaats om bv. Estland, Letland, Lapland, 
Wit-Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken... te bezoeken.  Natuurlijk 
is het Erasmusavontuur niet altijd even gemakkelijk, je bent voor 5 maan-
den weg van thuis, maar je leert hier zo veel nieuwe, toffe, interessante 
mensen van over de hele wereld kennen die je al snel als je nieuwe familie 
gaat beschouwen.  
 

- Ciska (Erasmusstudent) 
 

CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o De universiteit van Vilnius heeft een ruim aanbod aan rechtenvakken, namelijk 19. Er 

is echter weinig inhoudelijke focus op meer Criminologische onderwerpen 
o De Faculteit Filosofie biedt 2 Criminologievakken, wat het aanbod dus op 21 stelt 
o Meer info: https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-fo-

reign-languages 

• Taal cursus: Engels 

• Criminologische opleiding(en): 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 
 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN FEB 

TOT 
EIND MEI 

 
EXAMENS: 

- JUNI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN SEP 

TOT  
EIND DEC 

 
EXAMENS: 

- JANUARI 

https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-foreign-languages
https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/courses-taught-in-foreign-languages
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.eur.nl/en/esl/ 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.eur.nl/en/esl/education/exchange 

• Mailadres International Office: internationaloffice@law.eur.nl 

• Accommodatie: https://www.eur.nl/en/education/practical-matters/student-life/housing-international-stu-
dents 

• Contactgegevens International Office: Mr André van der Schee, Erasmus University – Erasmus School of Law, 
Burgemeester Oudlaan 50, P.O. Box 1738, NL-3000 DR Rotterdam, The Netherlands, TEL: +31 10 408 97 64 

• Visum vereisten: https://www.eur.nl/en/education/practical-matters/immigration 
 

 
  

4.6 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (NEDERLAND) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Erasmus School of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Dr. Olga Petintseva 
 

ERASMUSCODE: 
 

NL ROTTERD01 

https://www.eur.nl/en/esl/
https://www.eur.nl/en/esl/education/exchange
file:///C:/Users/kverpoes/Downloads/internationaloffice@law.eur.nl
https://www.eur.nl/en/education/practical-matters/student-life/housing-international-students
https://www.eur.nl/en/education/practical-matters/student-life/housing-international-students
https://www.eur.nl/en/education/practical-matters/immigration
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Door te kiezen voor een Erasmusver-
blijf aan de Erasmus Universiteit, kies je 
voor wereldse onderzoeksthema’s die 
er toe doen en ook voor één van de 
grootste internationale havensteden.  
 
Rotterdam is een prachtig voorbeeld 
van een internationale stad die wordt 
gekenmerkt door een grote diversiteit: 
het huisvest jongeren en ouderen, 
nieuwe migranten en mensen die al 
hun hele leven in de stad wonen, stu-
denten en toeristen, internationale or-
ganisaties en havenbedrijven.  
 
Waar beter kun je je verdiepen in be-
langrijke onderzoeks- en beleids-
thema’s als drugshandel, migratie, op-
groeiende jeugd, geweld, achter-
standsbuurten en witteboordencrimi-
naliteit dan in Rotterdam?  
 
De master criminologie-opleiding aan 
de Erasmusuniversiteit biedt speciali-
saties in ‘corporate and organised 
crime’ en in jeugdcriminologie.  
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU  AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
  

Veiligheid,  
terrorisme  

en mensenrechten 
 

Stedelijkheid,  
cultuur  

en criminaliteit 
 

Globalisation,  
digitalisation  

and crime 
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Superervaring. Het is wel een heel ander systeem van lessen, maar zeer in-
teressant. Veel mensen zeiden tegen mij: waarom ga je in godsnaam naar 
Rotterdam. Ik ben nog steeds enorm blij met mijn keuze. Rotterdam is een 
zeer internationale stad. Op restaurants, in café’s word je vaak in het En-
gels aangesproken. Dit komt mede doordat de Erasmus Universiteit oplei-
dingen aanbiedt die volledig in het Engels worden gegeven (vandaar ook 
dat een TOEFL-test vereist is). Dit zorgt voor een zeer gevarieerd kader van 
studenten (Zwitserland, Oostenrijk, Brazilië, India, Amerika, Nederland, 
Frankrijk, Georgië, Estland, Letland, ...). Ook is de mentaliteit in Rotterdam 
compleet anders dan bij ons. Een absolute aanrader! 
 

- Steven (Erasmusstudent) 

CURSUSINFORMATIE 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o Informatie vakken Bachelor niveau: https://www.eur.nl/bachelor/criminologie/in-

houd 
o Informatie vakken Master niveau: https://www.eur.nl/master/criminologie/inhoud 
o 5 studieblokken van 7-10 weken 

• Taal cursus: Nederlands & Engels 

• Criminologische opleiding(en): 
o Bachelor-opleiding Criminologie 
o Master-opleiding Criminologie van de Wijk, het Web en de Wereld 

• Studieniveau (BA/AM): The majority of the courses offered are at graduate level but also 
are open to undergraduate students that are at least in their third year of law studies.  

 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- Start:  

BLOK 1 
(SEPT) 
 

- Eind: 
KERSTMIS 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- Start: 

BLOK 3 
(JANUARI) 
 

- Eind: 
EIND JUNI 

https://www.eur.nl/bachelor/criminologie/inhoud
https://www.eur.nl/bachelor/criminologie/inhoud
https://www.eur.nl/master/criminologie/inhoud
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Website rechtenfaculteit: https://www.universiteitleiden.nl/en/law 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/admission-and-appli-
cation/exchange 

• Mailadres International Office: https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/faq/form/student-affairs-
front-office?cf=leiden-university&cd=guest 

• Accommodatie: In the Netherlands, most universities do not have their own dormitories and students gener-
ally arrange their own accommodation. Make sure to start early! Affordable rooms are in short supply. Find 
out how you can arrange your student housing here: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/interna-
tional-students/prepare-your-stay/housing 

• Contactgegevens International Office: https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/faq/form/student-
affairs-front-office?cf=leiden-university&cd=guest 

• Geen visum vereist 
 

 
  

4.7 UNIVERSITEIT LEIDEN (NEDERLAND) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Law School 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Wim Hardyns 
 

ERASMUSCODE: 
 

NL LEIDEN01 

https://www.universiteitleiden.nl/en/law
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/admission-and-application/exchange
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/admission-and-application/exchange
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/faq/form/student-affairs-front-office?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/faq/form/student-affairs-front-office?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/international-students/prepare-your-stay/housing
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/international-students/prepare-your-stay/housing
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/faq/form/student-affairs-front-office?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/vr/faq/form/student-affairs-front-office?cf=leiden-university&cd=guest
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Door te kiezen voor een Erasmusver-
blijf aan de Universiteit Leiden, kies 
je voor een universiteit met een uit-
stekende internationale reputatie, in 
wat ook wel eens de mooiste en ge-
zelligste studentenstad van Neder-
land wordt genoemd. In de jaarlijkse 
rankings scoort de Universiteit Lei-
den steevast in de top 100 van 
25.000 universiteiten wereldwijd. 
 
Zowel in de bachelor- als in de 
masteropleiding criminologie kan je 
kiezen uit een ruim aanbod vakken, 
die onder meer te maken hebben 
met cybercrime, terrorisme en geor-
ganiseerde misdaad. 
 
In de masteropleiding kan je zelfs 
kiezen uit drie interessante masters: 
‘Forensische Criminologie’,  
‘Comparative Criminal Justice’ en 
‘Criminologie en Veiligheid’. 



 37 

 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

  

Criminaliteit en  
beleid  

in grote steden 
 

Cybercrime 
 

Handhavings- 
strategieën 

 



 38 

 

Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Leiden is een supergezellige stad en 
het is heel makkelijk om vrienden over heel de wereld te maken dankzij ISN 
Leiden. Er is ook een introductieweek voorzien wanneer je toekomt. Dit is 
een week vol leuke activiteiten in groep zodat je van de eerste dag al vrien-
den maakt. Ik raad het iedereen aan. 
 

- Dennis (Erasmusstudent) 

CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o https://www.universiteitleiden.nl/en/education/other-modes-of-study/ex-

change/study-options 

• Taal cursus: Engels & Nederlands 

• Criminologische opleiding(en):  
o Verscheidene criminologische programma’s (bachelor en master) 
o https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes?pageNum-

ber=1&education=&faculty=law 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 
 

  

SPRING TERM 
https://www.stu-
dent.universiteitlei-
den.nl/en/study--
study-
ing/study/educatio-
nal-informa-
tion/academic-ca-
lendar/law/?cf=lei-
den-univer-
sity&cd=guest 

AUTUMN TERM 
https://www.stu-
dent.universiteitlei-
den.nl/en/study--
studying/study/ed-
ucational-infor-
mation/academic-
calen-
dar/law/?cf=leiden-
univer-
sity&cd=guest 

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/other-modes-of-study/exchange/study-options
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/other-modes-of-study/exchange/study-options
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes?pageNumber=1&education=&faculty=law
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes?pageNumber=1&education=&faculty=law
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/study/educational-information/academic-calendar/law/?cf=leiden-university&cd=guest
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://sigarra.up.pt/fdup/en/web_page.Inicial 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=gate-
way-estudantes-internacionais 

• Mailadres International Office: international@reit.up.pt 

• Accommodatie: https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=internacional-viver-
alojamento 

• Contactgegevens International Office: U. Porto International Office, Reitoria da U. Porto, Praça de Gomes 
Teixeira, 4099-002 Porto, TEL: (+351) 220 408 041 / (+351) 220 408 034 

• Geen visum vereist 
 

 
  

4.8 UNIVERSIDADE DO PORTO (PORTUGAL) 
 

FACULTEIT: 
 

Faculdade dei Direito 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Olga Petintseva 
 

ERASMUSCODE: 
 

P PORTO02 

https://sigarra.up.pt/fdup/en/web_page.Inicial
https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=gateway-estudantes-internacionais
https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=gateway-estudantes-internacionais
mailto:international@reit.up.pt
https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=internacional-viver-alojamento
https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=internacional-viver-alojamento
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Porto kenmerkt zich door een fijne brui-
sende sfeer, cultuur, gemoedelijkheid, 
vele prachtige bezienswaardigheden, 
gezellige drukte en culinair genieten.  
 
Als havenstad is het een gevarieerde en 
kosmopolitische plaats die van bijzon-
dere interesse is voor criminologen. Aan 
de Universiteit van Porto  bestaat er im-
mers sinds 1996 The School of Crimino-
logy – gehuisvest aan de Rechtenfacul-
teit.  
 
Het aanwezige jonge team van onder-
zoekers en lesgevers heeft verschillende 
specialisaties (zowel epistemologisch als 
thematisch). De belangrijkste expertise-
domeinen waarmee Erasmusstudenten 
kennis zullen maken zijn onder meer: 
witteboordencriminaliteit, organisatie-
criminaliteit, theoretische criminologie, 
experimentele criminologie, kwalita-
tieve onderzoeksmethoden, onder-
zoeksethiek, milieuschade, onveilig-
heidsgevoelens en drugsonderzoek. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
  

Security and  
Criminal Policies 

 

Restorative justice 
and victimology 

 

Research  
methodology and 

epistemology 
 

Economic crime 
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Samenstellen van vakkenpakket ging moeilijk, hun "Minerva" (genaamd Sigarra) is verwar-
rend/onoverzichtelijk. Het is af te raden om op de knop "Engels" te klikken op Sigarra. Aan-
bod vakken ook vrij beperkt in Master. Huisvesting zoeken is niet zeer moeilijk. OPGEPAST: 
in Portugal worden gewoonlijk GEEN schriftelijke huurovereenkomsten gebruikt. Alles ge-
beurt mondeling. In plaats van een huurwaarborg had ik overeengekomen de eerste en de 
laatste maand te betalen bij aankomst in appartement. Aan te raden om modaliteiten gron-
dig te bespreken met eigenaar om misverstanden te voorkomen. Taalcursussen werden aan-
geboden door de universiteit. Privécursussen konden makkelijk teruggevonden worden. Prij-
zen voor een 'intensive course' vielen rond 150 euro voor 1 maand (elke werkdag 2-3uur). 
Erasmus Student Network is zeer actief in Porto, aan te raden om "Erasmus introductieweek" 
mee te maken. Porto heeft wat weg van Gent qua grootte, leven en activiteit. 
 

- Deborah (Erasmusstudent) 

CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o The University of Porto offers a wide range of Criminology courses, both at bachelor 

and at master level. However, most of these courses are taught in Portuguese. 
o Only 10 out of 41 courses are offered in English (5 BA & 5 MA). 
o https://sigarra.up.pt/fdup/en/CUR_GERAL.CUR_INICIO 

• Taal cursus: Portugees & Engels 

• Criminologische opleiding(en): Bachelor- en Masteropleidingen in de Criminologie 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 
 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN FEB 

TOT 
MID - MEI 

 
EXAMENS: 

- MEI/JUNI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- MID - SEP 

TOT  
EIND DEC 

 
EXAMENS: 

- JAN/FEB 

https://sigarra.up.pt/fdup/en/CUR_GERAL.CUR_INICIO
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Website rechtenfaculteit: https://www.fvv.um.si/en/index.html 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx 

• Mailadres International Office:  

• Accommodatie: 
o 1) Student dormitory at the university of Maribor: application procedure opens at the end of July 
o 2) Private student dormitories (because of the limited of student dorms): contact them personally 
o 3) Apartments: affordable rent prices, publishing list of private appartments in June 
o 4) Temporary accomodation: if you don’t find anything before arrival you can stay in a hostel 

• Contactgegevens International Office: University of Maribor, INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, Oddelek za 
mednarodno sodelovanje (Room 112 and Room 112/a), Slomskov trg 15, 2000 Maribor, Slovenia,  
TEL: 00 386 (0)2 23 55 286 

• Geen visum vereist 
 

  

4.9 UNIVERZA V MARIBORU (SLOVENIË) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Criminal Justice and Security 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Lieven Pauwels 
 

ERASMUSCODE: 
 

SI MARIBOR01 

https://www.fvv.um.si/en/index.html
https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx
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Zoek je een criminologisch relevante uitdaging 
in een cultureel-rijke en prachtige Slovenië? 
Dan zit je goed met een verblijf aan de Faculty 
of Criminal Justice and Security van de Univer-
siteit van Maribor, gelegen in het hart van 
Ljubljana, aan de zogenaamde drakenbrug.  
Ljubljana is de hoofdstad en tevens grootste 
stad van Slovenië. Het stedelijke gebied heeft 
+/-. 290.000 inwoners en is gelegen aan de ri-
vier de Ljubljanica.  De oude stad kent gebou-
wen en bouwwerken met een lange geschie-
denis. Gebouwen dateren uit het tijdperk van 
de renaissance en het classicisme. De bekend-
ste bouwwerken zijn de drie bruggen en het 
kasteel "Ljubljanski Grad".  
Internationale samenwerking is een van de 
hoekstenen van Faculty of Criminal Justice 
and Security. De universiteit heeft actieve 
Erasmus + -overeenkomsten met meer dan 40 
universiteiten uit 21 landen. Buiten de EU 
wordt samengewerkt met docenten en stu-
denten uit de VS, Rusland, Japan, Macedonië, 
Bosnië en Herzegovina, Servië, Montenegro, 
Zuid-Afrika. Criminologiestudenten kunnen er 
kiezen uit een hoogstaand palet aan oplei-
dingsonderdelen, die sterk de focus legt op 
specifieke fenomenen, zoals georganiseerde 
criminaliteit, en veiligheid / veiligheidssys-
temen. Daarnaast is er een groeiende traditie 
rond Green Criminology. Wie een specifieke 
interesse heeft in criminologie, criminaliteit 
en de sociale reactie in de Balkan, moet abso-
luut daarheen. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
 

 
  

Organised Crime 
 

Security, Privacy 
and Trust Mobile 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o https://www.fvv.um.si/en/students/list-of-subjects.html 

• Taal cursus: Engels 

• Criminologische opleiding(en):  
o Bachelorprogramma’s: Security and Policing, Information Security, Criminal Justice 

and Security 
o Masterprogramma: Criminal Justice and Security 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

Eens aangekomen is er veel geregel en is het even wennen. Er moeten veel paperassen 
in orde worden gemaakt (Welcome day, studentenkaart unief, studentenkaart ESN, 
de BONI maaltijden, residence permit, 2dehands fiets zoeken, buskaart aanvragen, 
etc.). Na enkele weken is dit voorbij en ben je volledig gesetteld. Ik heb echt een su-
perervaring achter de rug en heb internationale vrienden voor het leven gemaakt. Er 
is naast het schoolwerk en de lessen ook veel tijd om dagtripjes in Slovenië te maken 
en ook wat rond te reizen aangezien Slovenië een klein land is en de grenzen dichtbij 
zijn. Ik kan het echt aan iedereen aanraden om op Erasmus te gaan en specifiek naar 
Slovenië. Het is een prachtig land met een vriendelijke bevolking waarvan de meeste 
generaties ondertussen goed Engels kunnen. Een auto huren of met de bus of trein 
ergens naartoe reizen is vaak ook helemaal niet duur. 

 
- Marie (Erasmusstudent) 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- EIND FEB 

TOT 
BEGIN JUNI 

 
EXAMENS: 

- JUNI/JULI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN OKT 

TOT  
EIND JAN 

 
EXAMENS: 

- JAN/FEB 

https://www.fvv.um.si/en/students/list-of-subjects.html
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4.10 UNIVERSITAT DE BARCELONA (SPANJE) 
 

(B 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.ub.edu/portal/web/law/faculty  

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.ub.edu/portal/web/law/visiting-students  

• Mailadres International Office: incoming.dret@ub.edu  

• Accommodatie: de Universiteit in Barcelona regelt geen rechtstreekse accommodatie voor de studenten. Wel 
werkt ze samen met een netwerk van organisaties. Deze bieden een gevarieerd aanbod van mogelijke accom-
modaties (sommigen zijn speciaal gedoeld op internationale studenten) 

• Contactgegevens International Office: Faculty of Law, Main Building, Av. Diagonal, 684, 08034 Barcelona, TEL: 
934 024 351 

• Geen visum vereist 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof dr. Tom Decorte 
 

ERASMUSCODE: 
 

E BARCELO01 

https://www.ub.edu/portal/web/law/faculty
https://www.ub.edu/portal/web/law/visiting-students
mailto:incoming.dret@ub.edu
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Barcelona is in de loop van zijn geschiedenis meermaals 
belegerd geweest, het heeft een rijkelijk gevuld cultu-
reel erfgoed en is vandaag de dag naast een belangrijk 
cultureel centrum ook een veel bezochte toeristische 
bestemming. De stad is vooral bekend voor zijn archi-
tecturale werken van Antoni Gaudí en Lluís Domènech 
i Montaner, die door de UNESCO tot werelderfgoed zijn 
verklaard. Barcelona staat ook bekend als thuishaven 
van het beroemde Camp Nou stadion en van het Barça 
voetbalteam. Een van de belangrijkste verwezenlijkin-
gen van de stad was het organiseren van de Olympische 
Spelen in 1992. Dankzij dit evenement werd Barcelona 
echt op de kaart gezet en is nu een van de belangrijkste 
toeristische attracties van Spanje. 
 
De rechtenfaculteit aan de Universiteit van Barcelona 
stamt net zoals de oprichting van de universiteit zelf uit 
1450. De faculteit verhuisde in 1958 van het historische 
gebouw aan de Plaça Universitat in het centrum van 
Barcelona naar de huidige locatie op de Pedralbes Cam-
pus. Door zijn architectonische of historische waarde 
werd het hoofdgebouw van de faculteit bekroond met 
internationale prijzen, wat uitdrukking geeft aan het ra-
tionalisme in de architectuur van de stad na de Spaanse 
burgeroorlog. Het gebouw en de geest van een faculteit 
die zich bezighield met de democratisering van het land 
waren een lichtpunt van de moderniteit gedurende de 
Franco-dictatuur. Nog geen vijftig jaar zijn verstreken 
sinds de faculteit de enige in haar soort was in Catalo-
nië.  
 
Ondertussen hebben reeds vele generaties toonaange-
vende juristen uit het professionele, politieke, academi-
sche en sociale leven in Spanje door deze gangen gelo-
pen. De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft ook vooraan-
staande hoogleraren met nationale en internationale 
bekendheid, die invloedrijke figuren zijn geweest in de 
sociale en burgerlijke sfeer. 
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Ik raad iedereen die op zoek is naar een buitenlands avontuur aan om op Eras-

mus te gaan naar Barcelona. Het is een periode waarin je veel bij leert, niet 

alleen op studiegebied maar vooral ook over jezelf. Het doet deugd om in een 

nieuwe omgeving te vertoeven en volledig op jezelf aangewezen te zijn. Over 

het algemeen ben ik tevreden over de universiteit, het niveau mag dan mis-

schien iets lager liggen dan in Gent, onderschat zeker niet de hoeveelheid ta-

ken, presentaties, essays, etc. Verder is Barcelona een topstad en is het onmo-

gelijk je te vervelen. Ik zal mij deze periode dan ook blijven herinneren en de 

ervaring draag ik met mij mee voor de rest van mijn leven.  

 

- Margot (Erasmusstudent) 

 

 
  

CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o https://www.ub.edu/portal/web/law/visiting-students 

• Taal cursus: Spaans/Catalaans/Engels (niveau één van die talen: minimum B1) 

• Criminologische opleiding(en): Bachelor & Master in Criminology, Master Criminal Justice 
Policy and Sociology of Criminal Law 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 
 

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN FEB 

TOT 
EIND MEI 

 
EXAMENS: 

- JUNI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- MID-SEPT 

TOT 
MID-DEC 

 
EXAMENS: 

- JANUARI 

https://www.ub.edu/portal/web/law/visiting-students
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.kent.ac.uk/social-policy-sociology-social-research 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.kent.ac.uk/courses/short-term/programmes/interna-
tional-exchange.html 

• Mailadres International Office: erasmus@kent.ac.uk 

• Accommodatie: https://www.kent.ac.uk/courses/short-term/erasmus/student/index.html?tab=accom-
modation 

• Contactgegevens International Office: International Partnerships, The Registry, University of Kent, Canter-
bury, Kent, CT2 7N7, UK, Tel: +44 1227 827994 

• Vereisten visum: https://www.kent.ac.uk/studentimmigration/short-term%20study%20visas.html 
 

4.11 UNIVERSITY OF KENT (VERENIGD KONINKRIJK) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

School of Social Policy, Sociology and Social Research 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Dr. Olga Petintseva 
 

ERASMUSCODE: 
 

UK CANTERB01 

https://www.kent.ac.uk/social-policy-sociology-social-research
https://www.kent.ac.uk/courses/short-term/programmes/international-exchange.html
https://www.kent.ac.uk/courses/short-term/programmes/international-exchange.html
mailto:erasmus@kent.ac.uk
https://www.kent.ac.uk/courses/short-term/erasmus/student/index.html?tab=accommodation
https://www.kent.ac.uk/courses/short-term/erasmus/student/index.html?tab=accommodation
https://www.kent.ac.uk/studentimmigration/short-term%20study%20visas.html
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De School of Social Policy, Sociology and 
Social Research wordt op het gebied 
van onderwijs en onderzoek gezien als 
is een van de beste in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Hun academici genieten inter-
nationale erkenning voor hun expertise 
van criminologische theorie en straf-
rechtbeleid. 
 
De universiteit heeft veel aanzien in 
theoretische criminologie, sociologie 
van misdaad en deviatie, culturele cri-
minologie, media, machtsverhoudin-
gen, sociale rechtvaardigheid, politie en 
drugsonderzoek. 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o https://www.kent.ac.uk/courses/ 

• Taal cursus: Engels 

• Criminologische opleiding(en):  
o Bachelorprogramma’s: Criminology, Criminal Justice and Criminology, La Wand Crimi-

noly, Criminology and Cultural Studies, Criminology and Social Policy, Criminology 
with Quantitative Research 

o Masterprogramma’s: Criminology, Advanced Research in Criminology (Marc Cools) 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

Topervaring! Ik heb in Canterbury de tijd van mijn leven gehad. Aan de 
unief werd ik prima ontvangen. Ze hebben me daar ook goed geholpen 
met het vinden van accommodatie. Het studentenleven op de campus 
waar je woont is vooral voor eerstejaars, zoek het liever in het centrum. 
Ga bij societies! Beste manier om mensen met gelijke interesses te leren 
kennen. De bib is super! 24/7, ruim, veel zitgelegenheid… Er is ook een 
café aanwezig met koffie en gebakjes. Dat is wat anders dan onze bib… 

😊 
 

- Jolien (Erasmusstudent) 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- EIND FEB 

TOT 
BEGIN JUNI 

 
EXAMENS: 

- JUNI/JULI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN OKT 

TOT  
EIND JAN 

 
EXAMENS: 

- JAN/FEB 

https://www.kent.ac.uk/courses/
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.mah.se/english/faculties/Health-and-Society/ 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://mau.se/en/education/apply-for-exchange-studies/ 

• Mailadres International Office: asa.nilsson@mau.se 

• Accommodatie: https://mau.se/en/university-housing/ 

• Contactgegevens International Office: Asa Nilsson, Study administrator, 040-6657589, Faculty of Health and 
Society 

• Geen visum vereist 
 

  

4.12 MALMÖ UNIVERSITY (ZWEDEN) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Health and Society 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Lieven Pauwels 
 

ERASMUSCODE: 
 

S MALMO01 

https://www.mah.se/english/faculties/Health-and-Society/
https://mau.se/en/education/apply-for-exchange-studies/
mailto:asa.nilsson@mau.se
https://mau.se/en/university-housing/


 56 

 
  

Malmö is de derde grootste stad van Zweden 
en is makkelijkst bereikbaar via de nabije 
Deense luchthaven van Kastrup (Kopenhagen). 
Je neemt de trein over de gekende Öresunds-
brug (voor de liefhebbers van Scandinavische 
‘crime noir’: zie de driedelige reeks The Bridge 
en de Martin Beck boeken van het internatio-
naal gekende schrijversduo Sjöwall en Wahlöö). 
Na exact 20 minuten sta je in hartje Malmö, 
een havenstad  vergelijkbaar met Gent in snelle 
verandering.  
 
Criminologie wordt daar gedoceerd binnen de 
‘Faculty of Health and Society’. Dit typeert de 
Zweedse samenleving en het Scandinavische 
welvaartsmodel: criminologie ingebed in ge-
zondheidswetenschappen. Wie een uitgespro-
ken interesse heeft in ruimtelijke criminologie, 
levensloopstudies en mentale gezondheid en 
criminaliteit kan zich verheugen op kwaliteits-
vol onderwijs door bekwame docenten die zich 
in deze vakgebieden gespecialiseerd hebben.  
 
Ook internationaal gekende criminologen zoals 
P.O. Wikström (Cambridge University) hebben 
daar een lesopdracht. Geïntegreerde sociale en 
situationele criminaliteitspreventie staat hoog 
op de agenda in deze zeer multiculturele stad. 
Hedendaagse en middeleeuwse architectuur 
ontmoeten elkaar in een bruisende en groene 
stad.  
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak: 
o Not all courses listed at Malmö University’s website are available for incoming ex-

change students. Nominated exchange students will receive a complete list of avail-
able courses via email soon after nomination: https://edu.mah.se/en/?Lang=Eng-
lish&Pace=Full&Pace=Half&Education=Course&Level=Bachelor&Level=Master&Se-
mesters=20192&Semesters=20201 

• Taal cursus: Engels 

• Criminologische opleiding(en): enkel masterprogramma’s 

• Studieniveau (BA/AM): Enkel master 

Je krijgt aan Malmo university de mogelijkheid om gratis lessen Zweeds te volgen en elke 
uitwisselingsstudent doet dat daar ook, het is dus niet echt nodig voorbereidende lessen 
op te nemen hier in Gent. Wees op tijd voor je huisvesting en mail desnoods af en toe 
naar de housing office voor informatie. Het vak Peace and Conflict studies is niet zo bij-
zonder moeilijk, maar het is wel veel werken en het is misschien net iets te algemeen (het 
is een 1e bachelor vak). Probeer zo veel mogelijk activiteiten mee te doen in het begin en 
je zal enorm veel toffe en interessante mensen leren kennen. Als huisvesting heb ik Celci-
usgarden genomen, het gebouw is misschien iets ouder dan Ronnen, maar het is toch een 
echte aanrader. Je woont op 1 verdieping met tien mensen en je leert zo iedereen goed 
kennen. Ronnen is een veel groter gebouw (26 mensen op 1 verdieping) en daar was niet 
op elke verdieping evenveel sfeer als in Celciusgarden, Zorg wel dat je mensen kent in 
Ronnen want daar gaan dikwijls de feestjes door.   
 

- Kaat (Erasmusstudent) 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- MID - JAN 

TOT 
BEGIN JUNI 

 
EXAMENS: 

- JUNI 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN SEP 

TOT  
MID - JAN 

 
EXAMENS: 

- JANUARI 

https://edu.mah.se/en/?Lang=English&Pace=Full&Pace=Half&Education=Course&Level=Bachelor&Level=Master&Semesters=20192&Semesters=20201
https://edu.mah.se/en/?Lang=English&Pace=Full&Pace=Half&Education=Course&Level=Bachelor&Level=Master&Semesters=20192&Semesters=20201
https://edu.mah.se/en/?Lang=English&Pace=Full&Pace=Half&Education=Course&Level=Bachelor&Level=Master&Semesters=20192&Semesters=20201
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.unil.ch/fdca/home.html  

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudian-
tes-dechange.html  

• Mailadressen International Office: Central office: international@unil.ch-  Faculty mobility adviser: info.esc@unil.ch 

• Accomodatie: https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguli-
ers/sinstaller-a-lausanne.html 

• Contactgegevens International Office: International Relations Office, Château de Dorigny, CH-1015 Lausanne, Switzerland,  
international@unil.ch, Tel.: +41 (0)21 692 2020 

• Vereisten visum: https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-
reguliers/sinstaller-a-lausanne.html 

 

  

4.13 UNIVERSITÉ DE LAUSANNE (ZWITSERLAND) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Wim Hardyns 
 

ERASMUSCODE: 
 

CH LAUSANN01 

https://www.unil.ch/fdca/home.html
https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-dechange.html
https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-dechange.html
mailto:international@unil.ch
mailto:info.esc@unil.ch
https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/sinstaller-a-lausanne.html
https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/sinstaller-a-lausanne.html
file:///C:/Users/kverpoes/Downloads/international@unil.ch
https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/sinstaller-a-lausanne.html
https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/sinstaller-a-lausanne.html
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De Universiteit van Lausanne of UNIL (Frans: 
Université de Lausanne) is een universiteit in 
Lausanne, Zwitserland. De Universiteit van Lau-
sanne vormt samen met de Technische Hoge-
school van Lausanne een campus, gelegen aan 
het Meer van Genève. 
 

Lausanne is de vierde grootste stad van Zwitser-
land, en ligt op 495 meter hoogte, in een wijn-
streek. Lausanne wordt ook wel gezien als de 
internationale sporthoofdstad, waar onder an-
dere het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 
haar hoofdzetel heeft, en het Institut des scien-
ces du sport de l'Université de Lausanne. 
 

Zowel in de bachelor- als masteropleidingen 
kan je kiezen uit een ruim aanbod aan vakken 
binnen verschillende opleidingstrajecten: 
 

• Master of Law in Criminology and Secu-
rity (met focus op de studie van antisoci-
aal gedrag en de sociale reactie op dit 
gedrag); 

• Master of Science in Traceology and 
Crime Analysis (met focus op het gebruik 
van sporen bij de analyse, preventie en 
het beheer van criminele verschijnselen; 
deze masteropleiding verloopt in samen-
werking met de School of Criminology 
van Montréal, Canada); 

• Master of Science in Forensic Science 
(met focus op de forensische weten-
schappen). 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

  
 

 
  

Psychopathologie 
des déviances 

Nouvelles  
technologies et  

crimes 

Fondamentaux de 
criminalistique  

chimique 

Sport, criminalité et 
intégrité 

Crime, Justice et 
Prisons en Suisse 

Web-scale Analytics 

Identification des 
traces papillaires et 

de semelles 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak:  
o https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=en 

• Taal cursus: Frans, Engels 

• Criminologische opleiding(en):  
o Bachelorprogramma: Forensic Science  
o Masterprogramma’s: Forensic Science, subject area Identification; Forensic Science, 

subject area Chemical Criminalistics; Forensic Science, subject area Digital Investiga-
tion and Identification; Traceology and Crime Analysis; Criminology and Security 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

Going on an exchange was an amazing experience. You meet a lot of new people from all 
over the world, you learn about different cultures, you learn to become fully independent 
and many more. 
Lausanne is located in the French speaking part of Switzerland which makes it much easier 
to adapt to the local culture. Because there are a lot of students in Lausanne, finding a nice 
place to stay is hard. I recommend to look for a house from the FMEL organisation, if you 
missed their deadline (which is very early) you can still go over there in the summer and ask 
them personally if there is something available.  
Part of the Erasmus experience is exploring and discovering new places. Switzerland has 
many beautiful places that must be visited. If you want to discover new places, I can definitely 
recommend an Erasmus exchange. ESN, Erasmus Student Network, organises a lot of these 
trips which I definitely recommend. ESN activities require a membership which costs about 5 
CHF. 
 

- Pierre (Erasmusstudent) 
 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN FEB 

TOT 
BEGIN JULI 

 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN SEP 

TOT  
EIND JAN 

 

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=en
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://prawo.uwb.edu.pl/home 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.uwb.edu.pl/general-information 

• Mailadres International Office: incoming@uwb.edu.pl 

• Accommodatie: International students have the possibility to get an accommodation in the student’s  
dormitory. If a student would like to have a possibility to receive a place there, they should check the right 
box in an Application Form. 

• Contactgegevens International Office: University of Bialystok, Swierkowa 20 B, 15-328 Bialystok, Poland,  
telephone: +48 85 745 70 89, fax: +48 85 745 70 89, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl 

• Vereisten visum: EU-citizens register their residency in Poland after arrival 
 

  

4.14 UNIVERSITY OF BIALYSTOK (POLEN) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Wim Hardyns 
 

ERASMUSCODE: 
 

PL Bialysto01 

https://prawo.uwb.edu.pl/home
https://www.uwb.edu.pl/general-information
file:///C:/Users/kverpoes/Downloads/incoming@uwb.edu.pl
mailto:erasmus@uwb.edu.pl
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Het charmante Poolse Bialystok is een 
klein stadje met een grote aantrekkings-
kracht. Białystok ligt in het noordoosten 
van Polen, gelegen op 184 kilometer af-
stand van Warschau. De stad telt onge-
veer 300.000 inwoners, en is dus verge-
lijkbaar met Gent qua inwonersaantal. 
De University of Bialystok is de grootste 
universiteit in het noordoosten van Po-
len, met meer dan 13.000 studenten in 
meer dan 30 studiedomeinen. 
 
De Faculty of Law biedt een opleiding 
Criminal Law and Criminology aan, met 
vele vakken die toegankelijk zijn voor 
Erasmus-studenten en gedoceerd wor-
den in het Engels, Duits, Frans, Russisch 
of Spaans. 
 
Neem een kijkje via een korte virtuele 
tour: 
https://prawo.uwb.edu.pl/spacer/in-
dex.html 
 

En via het promofilmpje voor Erasmus-
studenten: 
https://youtu.be/e8ZoR9TUr4c 
 

https://prawo.uwb.edu.pl/spacer/index.html
https://prawo.uwb.edu.pl/spacer/index.html
https://youtu.be/e8ZoR9TUr4c
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Terrorism 

Sport crimes 

Crime and  
delinquency in  
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aspects of road 

safety 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak:  
o https://prawo.uwb.edu.pl/courses-2020-2021 

• Taal cursus: Engels 

• Criminologische opleiding(en): https://uwb.edu.pl/faculty-of-law 

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

- Dit is een nieuwe partner. Er zijn nog geen studenten op uitwisse-
ling geweest. 
 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN MA 

TOT 
BEGIN JULI 

 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN OKT 

TOT  
EIND FEB 

 

https://prawo.uwb.edu.pl/courses-2020-2021
https://uwb.edu.pl/faculty-of-law
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.jus.uio.no/english/ 

• Website voor uitwisselingsstudenten: https://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/ 

• Mailadres International Office: info@jus.uio.no (faculteit) 

• Accommodatie: Students are guaranteed housing only if they start their stay and make a contract from the start of the 
semester (beginning of January and beginning of August). See website about housing and housing guarantee for  
details: https://www.uio.no/english/student-life/services/sio-housing/. 

• Contactgegevens International Office: International Student Reception, Lucy Smiths hus, Problemveien 7, Ground floor 
E-mail - applicants: international@admin.uio.no, E-mail - current students: studentinfo@admin.uio.no,  
Phone: 22 85 82 00.  

• Vereisten visum: EU-citizens register their residency in Norway after arrival. 
 

  

4.15 UNIVERSITY OF OSLO (NOORWEGEN) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Faculty of Law 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Olga Petintseva 
 

ERASMUSCODE: 
 

N Oslo01 

https://www.jus.uio.no/english/
https://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/
mailto:info@jus.uio.no
https://www.uio.no/english/student-life/services/sio-housing/
mailto:international@admin.uio.no
mailto:studentinfo@admin.uio.no
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As an exchange student at UiO you 
may choose from a wide range of 
courses taught in English. Oslo’s  
Department of Criminology and  
Sociology of Law is well-known for its 
critical criminological outlook and has 
world-renown expertise in research 
and teaching within the domains of 
global criminology (including border 
criminologies and crimmigration),  
penology, narrative and cultural  
criminology. Top scholars teach the 
courses in an interactive manner and 
address contemporary and highly  
relevant topics.  
 
Oslo is a small yet vibrant city  
offering students an inspiring context 
for their Erasmus exchange. The  
Faculty of Law also offers a Special 
Events programme for incoming  
students, such as museum tours,  
hiking trips, ski courses, film evenings 
and the weekly International Coffee 
Hour. 
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 AANBEVOLEN VAKKEN OP MASTERNIVEAU 

 

 
 

  

Migration Control, 
Borders and  
Citizenship 

A Criminology of 
Globalization 

Criminological  
Perspectives on Gender, 
Sexuality and Violence Surveillance: Data, 

technologies,  
practices 

Cultural and  
Narrative  

Criminology 

Torture,  
Surveillance and 

Rights 

Green Criminology 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• Een volledige overzichtslijst van vakken plus gedetailleerde informatie per vak:  
o https://www.uio.no/english/studies/courses/law/ikrs/  

• Taal cursus: Engels 

• Criminologische opleiding(en): https://www.jus.uio.no/english/studies/  

• Studieniveau (BA/AM): Bachelor & Master 

- Dit is een nieuwe partner. Er zijn nog geen studenten op uitwisse-
ling geweest.  

- Meer info vind je ondertussen op de Facebookpagina  
o https://www.facebook.com/groups/1529843163741836//  

 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN JAN 

TOT 
MID JULI 

 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- MID AUG 

TOT  
MID DEC 

 

https://www.uio.no/english/studies/courses/law/ikrs/
https://www.jus.uio.no/english/studies/
https://www.facebook.com/groups/1529843163741836/
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Website rechtenfaculteit: https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/#tab_1     

• Website voor uitwisselingsstudenten:  https://www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/   

• Mailadres International Office: erasmus@mruni.eu  

• Accommodatie: A request for accommodation may be found as part of the on-line application form. Only shared 
rooms are offered: 85 euro/month in a room shared by 3 students - 100 euro/month in a room shared by 2 students. 
Accommodation outside Campus: http://www.mruni.eu/en/prospective_students/accommodation/ 

• Contactgegevens International Office:  Tel./Fax. +370 5 2714 695; +370 5 2714 603; +370 5 2714 579, eras-
mus@mruni.eu, Facebook profile: https://www.facebook.com/MRUErasmus/  

• Geen visum vereist. 
 

  

4.16 MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY (LITOUWEN) 
 

(B 
 

FACULTEIT: 
 

Mykolas Romeris Law School 
 

PROJECTPROMOTOR(EN): 
 

Prof. dr. Gert Vermeulen 
 

ERASMUSCODE: 
 

LT Vilnius06 

https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/#tab_1
https://www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/
mailto:erasmus@mruni.eu
http://www.mruni.eu/en/prospective_students/accommodation/
mailto:erasmus@mruni.eu
mailto:erasmus@mruni.eu
https://www.facebook.com/MRUErasmus/
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De Mykolas Romeris University is een 
moderne en dynamische universiteit 
gericht op sociale wetenschappen en 
internationalisering. De universiteit is 
gehuisvest in Vilnius, een kleurrijke 
stad die één van de grootste middel-
eeuwse wijken van Europa herbergt 
en daardoor terecht opgenomen is in 
de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het 
internationaal programma van de 
universiteit zet sterk in op de sociale 
dimensie van de uitwisseling aan de 
hand van een mentoring programma, 
een bruisende introductieweek en 
meerdere gratis ontspannings- en 
sportvoorzieningen aan de universi-
teit.  
 

Criminologisch relevante vakken zijn 
verspreid over verscheidene facultei-
ten en onderzoeksinstituten, gaande 
van de Public Security Academy tot 
de Mykolas Romeris Law School. 
Deze interdisciplinaire aanpak garan-
deert een leerrijke ervaring voor elke 
student. 
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Protection of Rights in 
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Psychopathology 
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Mediation 

Problems in  
Criminal Law 
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CURSUSINFORMATIE 
 

• List of courses offered to exchange students can be found on  
o https://www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/  

• Taal cursus: Engels. The University recommends that incoming students have B1-B2 level 
of English proficiency for full advantages of the mobility. 

• Criminologische opleiding(en): https://www.mruni.eu/en/university/faculties/tei-
ses_fakultetas/study_programmes_committees/law_masters_degree_programme_spe-
cialization_criminal_law_and_criminology/  

• Studieniveau (BA/AM): Master level only, however, 3rd year Bachelor students are also 
accepted to participate in the exchange programme. 

Deze Erasmus ervaring was echt de beste beslissing van mijn leven. Vilnius en 
Litouwen klinken niet echt als een exotische plaats, maar het is een zeer mooie 
stad en land waar er heel wat te doen en bezoeken valt. Als je wil reizen is het 
ook een zeer centrale plaats om bv. Estland, Letland, Lapland, Wit-Rusland, 
Zweden, Noorwegen, Denemarken... te bezoeken. Op de universiteit worden er 
ook heel wat dingen georganiseerd. Zo kan je je bijvoorbeeld inschrijven om les 
te geven over je moedertaal of lessen volgen van een andere student om zo een 
andere taal te leren. Natuurlijk is het Erasmus avontuur niet altijd even gemak-
kelijk, je bent voor 5 maanden weg van thuis, maar je leert hier zo veel nieuwe, 
toffe, interessante mensen van over de hele wereld kennen die je al snel als je 
nieuwe familie gaat beschouwen. 
 
- Ciska (Erasmusstudent) 
 
 
 

 

  

SPRING TERM 
 

LESSEN: 
- END JAN 

TOT 
END MEI 
 

EXAMENS: 
JUNI 
 
 

 

AUTUMN TERM 
 

LESSEN: 
- BEGIN SEP 

TOT  
END DEC 
 

EXAMENS: 
JAN 
 

 

https://www.mruni.eu/en/prospective_students/erasmus/
https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/study_programmes_committees/law_masters_degree_programme_specialization_criminal_law_and_criminology/
https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/study_programmes_committees/law_masters_degree_programme_specialization_criminal_law_and_criminology/
https://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/study_programmes_committees/law_masters_degree_programme_specialization_criminal_law_and_criminology/
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5. SPECIFIEKE REGELS OMTRENT 

ERASMUS VOOR GENTSE CRIMINOLO-

GIE-STUDENTEN 
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5.1 UITWISSELINGSCURRICULUM 

1. Bachelorstudenten laten bij een Erasmusverblijf sowieso eerst het vak Project Actuele 
Criminologie en dan de keuzevakken vallen. Masterstudenten laten sowieso eerst de 
keuzevakken vallen. Beloopt hun Erasmusprogramma meer studiepunten dan alleen 
deze(keuze)vakken, dan kunnen ze ook plichtvakken laten vallen in het desbetreffende 
semester. 

2. Studenten die op Erasmus gaan kunnen dus plichtvakken laten vallen die in het semes-
ter waarin zij in het buitenland verblijven, geprogrammeerd staan. Uitgangspunt is dat 
de uitwisseling draait om de mogelijkheid voor de student om gedurende één semes-
ter aan een buitenlandse universiteit te studeren en daar vakken te volgen. Dat die 
vakken geen perfecte kopie zijn van onze plichtvakken, is geen fundamenteel pro-
bleem.  

3. De student kan nooit vakken uit ons eigen programma laten vallen, die geprogram-
meerd staan in het semester waarop de student NIET in het buitenland zit.  

4. De student moet uiteraard wel minstens vakken ten belope van evenveel studiepunten 
volgen en afleggen in het buitenland, als het aantal studiepunten dat hij in Gent niet 
volgt. 

5. De student die in zijn/haar masterjaar in het eerste semester op Erasmus gaat, moet 
in de eerste plaats keuzevakken laten vallen, en indien het ook nodig is om plichtvak-
ken te laten vallen, dan in eerste instantie ‘Criminaliteitspreventie’, in tweede instantie 
‘Penologie’ en in laatste instantie ‘Strafrechtelijk beleid’. 

6. Student die  in zijn/haar masterjaar in het tweede semester op Erasmus gaat, moet in 
de eerste plaats keuzevakken laten vallen, en indien het ook nodig is om plichtvakken 
te laten vallen, één of beide ‘Special Issues’. 

7. De student die in zijn/haar derde bachelorjaar in het eerste semester op Erasmus gaat, 
moet in de eerste plaats het vak ‘Project Actuele Criminologie’ en keuzevakken laten 
vallen, en indien het ook nodig is om andere plichtvakken te laten vallen, dan in eerste 
instantie  instantie ‘Forensische psychiatrie’, in tweede instantie ‘Drugsfenomenen’, 
en in derde instantie ‘Jeugdrecht en jeugdcriminologie’. De  opleidingsonderdelen ‘On-
derzoeksontwerp in de criminologie’ en ‘Toegepaste data-analyse en rapportage’ kan 
men enkel laten vallen als men zeer gelijkaardig vakken aan de gastinstelling in het 
buitenland kan volgen, omdat deze competenties noodzakelijk zijn om de masterproef 
tot een goed einde te brengen. 

8. De student die  in zijn/haar derde bachelorjaar in het tweede semester op Erasmus 
gaat, moet in de eerste plaats het vak ‘Project Actuele Criminologie’ en keuzevakken 
laten vallen. Indien het ook nodig is om plichtvakken te laten vallen, dan dient  de 
student in eerste instantie ‘Victimologie’, in tweede instantie ‘Deontologie en integri-
teitsbewaking’ en in derde instantie ‘Management van de strafrechtsbedeling’ te laten 
vallen.  

9. In het geval een student op uitwisseling toch nog plichtvakken dient op te nemen in 
Gent, dient de student zelf contact op te nemen met de verantwoordelijke lesgever(s) 
van die vakken, om na te gaan of de vakken ‘op afstand’ kunnen worden gevolgd (via 
video-opnames of via zelfstandig te verwerken leerstof of nog anders). 

10. Een Erasmusverblijf kan nooit een aanleiding zijn om de bachelorproef, de stage of de 
masterproef  te laten vallen. 
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11. Er wordt gestreefd naar 30 studiepunten per semester, en daar kan enkel mits ge-
gronde redenen van afgeweken worden als de opleiding en de ontvangende instelling 
ermee akkoord gaan. 
 

5.2 ALTERNATIEVE EXAMENREGELING BIJ UITWISSELING 

12. Voor de studenten Criminologische Wetenschappen die op uitwisseling gaan en die 

plichtvakken aan de UGent opnemen tijdens de uitwisseling, geldt een specifieke exa-

menregeling: studenten die nog op uitwisseling zijn op het moment dat de eerste se-

mesterexamens voor die plichtvakken plaatsvinden (januari-februari of mei-juni), heb-

ben het recht om in de tweede examenperiode (augustus-september) examen af te 

leggen voor die vakken op het reguliere tijdstip, waarbij dit examen voor hen geldt als 

eerstekansexamen. Hun tweedekansexamen kunnen deze uitwisselingsstudenten dan 

afleggen op de dag dat het inhaalexamen voor zieken in de tweedekansexamenperi-

ode (september) wordt georganiseerd. 

5.3 BUITENLANDSE STAGE 

13. De stage kan alleen vervallen, als de student een gelijkwaardige stage kan regelen in 
het buitenland, in overleg met de stagecoördinator en mits goedkeuring door de stage-
commissie. Voor studenten die op Erasmus gaan, is het trouwens de beste piste om 
hun stage voor hun vertrek (bijv. tijdens de zomerperiode) reeds te vervullen, of naast 
het semester in het buitenland (voor het volgen van de vakken aldaar) nog een extra 
verblijfsperiode te voorzien om ook de stage in het buitenland te kunnen verrichten. 

14. De opleiding vindt het wel belangrijk om studenten de mogelijkheid te bieden om in 
het buitenland stage te lopen, ook als een gewone Erasmusuitwisseling om welke re-
den ook moeilijk of onmogelijk lijkt te zijn. De mogelijkheden om in het buitenland 
stage te lopen, worden momenteel nog te weinig benut. Het IRO zal samen met de 
stagecoördinator bekijken hoe we de studenten beter kunnen informeren over de mo-
gelijkheden voor een stage in het buitenland en over het indienen van een uitwisse-
lingsaanvraag voor stage, en het aanvragen van een Erasmusbeurs voor buitenlandse 
stages.  

 

5.4 MASTERPROEF OP UITWISSELING 

15. De uitwisselingsakkoorden voorzien in de mogelijkheid om de masterproef in het bui-
tenland op te nemen. Dit veronderstelt wel dat de student zelf een supervisor moet 
zoeken bij de gastinstelling en dat de masterproef als vak opgenomen wordt in het 
learning agreement. Om problemen inzake begeleiding te voorkomen, dringt de oplei-
ding criminologie er op aan dat de student ook minstens een co-promotor zoekt aan 
de UGent.  

16. Er wordt momenteel centraal gewerkt aan een afsprakenkader rond het flexibeler op-
nemen van de masterproef in het buitenland. Dit zou bv. kunnen impliceren dat dit in 
de toekomst mogelijk wordt in de context van een traineeship met een buitenlandse 
instelling. Het voordeel hiervan is dat er hiervoor niet noodzakelijk een akkoord moet 
zijn tussen de instellingen en dat er dus ruimer kan gekeken worden dan alleen maar 
de uitwisselingspartners. Dit zou voor de opleiding een meerwaarde kunnen beteke-
nen, en wordt door IRO verder opgevolgd. 
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5.5 REGELS VOOR GIT-STUDENTEN VOOR DE UITWISSELING 

17. Voor studenten die in hun masterjaar op Erasmusuitwisseling willen, geldt de volgende 
regel: zij moeten ofwel de volledige bacheloropleiding afgerond hebben ofwel een 
combi-GIT 3de bachelor en Master waarbij ze dus maximaal nog 10 studiepunten uit 
3de bachelor mee moeten nemen.  
 
Deze studenten kunnen kandideren voor elke bestemming die wordt aangeboden in 
het Erasmusprogramma voor criminologiestudenten. 
 

18. Voor studenten die in hun derde bachelorjaar op Erasmusuitwisseling willen, moet aan 
één van de drie volgende voorwaarden voldaan zijn: 
 

a. Ofwel hebben zij het eerste en tweede bachelorjaar volledig afgerond (en alle 
credits in 1ste en 2de bachelor verworven); 

b. Ofwel moeten zij nog max. 10 stp afleggen in 2de bachelor (en geslaagd zijn 
voor alle plichtvakken 2de bachelor) en dus de volledige 3de bachelor (kunnen) 
opnemen. M.a.w. studenten met een combi-GIT 2de en 3de bachelor kunnen 
op Erasmus. Zij moeten OOK credits voor alle plichtvakken in 2de bachelor heb-
ben verworven (redenering: ze moeten voldoende competenties hebben ver-
worven om ze naar het buitenland te kunnen sturen), op het moment van hun 
vertrek naar het buitenland. Ze kunnen dus geen plichtvakken in 2de bachelor 
bij ons vervangen door vakken in het buitenland. 

c. Ofwel moeten zij nog meer dan 10 stp afleggen in 3de bachelor, maar kunnen 
zij een GIT met vakken uit de master opnemen. 

 
Opgelet: Deze studenten kunnen niet kandideren voor elke bestemming die wordt 
aangeboden in het Erasmusprogramma voor criminologie-studenten. Zij kunnen en-
kel kandideren voor bestemmingen die bachelorstudenten criminologie toelaten. 

 
 

 


