
1. Algemeen 

Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 
Gastinstelling: Aarhus University 
Land: Denemarken 
Periode: 17/08/2019 tot en met 19/01/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

De administratieve voorbereidingen vielen goed mee. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: De vereiste taaltest was niet te lang en er was bijna geen voorbereiding vereist. 
Tijdens: bijna niets 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Logement was heel snel voor mij gevonden van zodra ik me aangemeld had bij de 
dienst die logementen voorziet. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Er was veel administratie werk met betrekking tot het verkrijgen van een CPR nummer, 
maar eens dat gedaan was, was er geen werk meer aan. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Heel goed, een professioneel lerarenkorps ondersteunde de vakken. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Ik kan beter wetenschappelijke discussies in het Engels aangaan met collega's met 
informatie vergaard uit wetenschappelijke literatuur. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

2 van de vakken waren zoals binnen de verwachtingen, het andere vak gaf volgens mij 
een veel moeilijker examen dat niet in lijn was met het niveau van de lessen tijdens het 
semester. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 240 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 360 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 13 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 75 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

De uitwisseling verruimt je perspectief en geeft je een totaal andere omgeving waar je 
jezelf in kan ontdekken. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Probeer lokaal een activiteit of hobby aan te gaan om plaatselijk wat mensen te leren 
kennen, zodat je niet alleen internationale mensen leert kennen. 
 



1. Algemeen 

Opleiding: Master Wiskundige informatica 
Gastinstelling: Aarhus University 
Land: Denemarken 
Periode: 19/08/2019 tot en met 25/01/2019 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Reeks documenten doorsturen en vakken uitzoeken. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Engels C1 (wel met reeks uitzonderingen, zoals ingeschreven zijn in 
Engelstalige opleiding ...) 
Tijdens: / 
 
2.3 Zoeken naar logement 

De meerderheid kreeg een kot via de University housing, vaak wel wat verder uit de 
stad gelegen. Ik had zelf (via een van de vele facebook groepen) een kot gezocht dat 
meer in de stad lag. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

persoonlijk nummer voor gezondheidszorg ed. aanvragen (als deel van de 
introductieweek), alle communicatie is in het Engels. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goed, proffen en assistenten zijn heel aanspreekbaar. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Computationele geometrie, programma analyse en verificatie (theoretische kant). 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Niveau was vergelijkbaar met UGent. Werklast per week was lichter, maar het 
semester duurt wel langer. Het aantal lesuren per week was veel minder, maar er 
waren meer opdrachten voor buiten de lessen. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 425 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Zelfstandiger worden, leren aanpassen aan andere omgeving, Engels verbeteren, 
andere culturen leren kennen (zowel die van de plaats van Erasmus als van 
medestudenten uit nog andere landen), ... 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Bij veel musea kan je bij het begin van het jaar een voordelig abonnement kopen 
waarbij je bij elk bezoek 1 persoon gratis mee mag nemen. Dit kost vaak minder dan 2 
toegangstickets en is een heel jaar geldig. Huur een fiets (vb. swapfiets). 
 



1. Algemeen 

Opleiding: Master Wiskunde 
Gastinstelling: Aarhus University 
Land: Denemarken 
Periode: 19/08/2019 tot en met 27/01/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• ondertekenen en opladen learning agreement 

• Erasmuscontract ondertekenen. 
 

2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: C1 
Tijdens: Hier heb ik geen gebruik van gemaakt. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Bij aanvraag uitwisseling was er een optie om via de universiteit van Aarhus naar 
logementen te zoeken. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Aarhus University organiseerde momenten voor administratie ter plaatse. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Ik heb geen gebruik gemaakt van begeleiding en feedback buiten oefeningenlessen. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Ik heb kennis/vaardigheden verworven die men verwacht te verwerven indien men de 
studiefiche leest. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Voor mij vielen de examens best mee qua moeilijkheidsgraad. Ze zijn volgens mij ook 
redelijk genereus met het toekennen van punten. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 20 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Eens een semester in het buitenland studeren en leven is sowieso een meerwaarde. 
Bovendien heb ik vakken kunnen opnemen die niet in Gent gegeven worden. Ook was 
het interessant om te zien hoe de oefeningenlessen in Gent en Aarhus verschillen. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

In het midden van het semester is een week vakantie. Zorg dat je dan zeker iets te 
doen hebt. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Aarhus university 

 Land: Denemarken 

 Periode:  20/08/18-31/01/19 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Afspraak met erasmus coordinator om vakken vast te leggen  

officiële eramus aanvraag indienen  

inschrijven aan de gastuniversiteit voor de deadline --> Was bijna direct na resultaat van 

Erasmus aanvraag, dus niet te lang wachten en zeker laten weten als je dit op tijd moet 

weten. 

Ik heb erg veel gehad aan de Erasmus coordinator Geert Van Loo, bij wie ik steeds welkom 

was voor vragen. Ook antwoordde hij steeds bijna onmiddellijk op mijn e-mails, waardoor ik 

tijdens de examenperiode, wanneer ik mijn vakken moest kiezen, steeds minimaal tijd 

verloor.  

Verder heb ik ook geen problemen ondervonden, alhoewel het soms wat verwarrend is met 

de grote hoeveelheid mails die je ontvangt, van the international office van Ugent zelf, van 

de faculteit, van het Erasmus programma, ... Het lijkt soms wat overweldigend, zeker rond de 

beginperiode van de uitwisseling, wanneer je ook erg veel nieuwe informatie krijgt van de 

gastuniversiteit. 

2.2 Taalvoorbereiding 

De gast universiteit vereiste een bepaald niveau Engels, aangezien al mijn vakken in het 

Engels waren. Alhoewel erg duidelijk op hun website staat welke mogelijke opties je hebt om 

dat te bewijzen, hebben ze er uiteindelijk nooit om gevraagd. Een mogelijke reden is dat ik de 

Engelstalige master Biochemistry Biotechnology volg (stond hier boven trouwens niet tussen 

de opties jammer genoeg). 

Ter plaatse: Ik had de mogelijkheid om Deense lessen te volgen, maar deze waren eerder 

prijzig en twee maal per week, dus ik heb dat niet gedaan. 

2.3 Zoeken naar logement  

Ik kon me opgeven voor housing via de universiteit, maar kreeg in juni te horen dat ik op de 

wachtlijst stond. Ik ben dan grondig beginnen zoeken, voornamelijk via Facebook, maar kreeg 

hierbij erg weinig respons. De universiteit stuurde ook bepaalde voorstellen van de 

particuliere markt naar iedereen op de wachtlijst en zo ben ik uiteindelijk in een gedeeld 

appartement terecht gekomen met een ander Deens meisje.  

17 augustus, drie dagen voor mijn aankomst in Denemarken, kreeg ik uiteindelijk toch een 

aanbod in een 'dorm', maar dat heb ik dan afgewezen. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Ik moest mij registreren (CPR registratie) om recht te krijgen op de gratis Deense 

gezondheidszorg en dokters. Dit was ook nodig om deel te kunnen nemen aan de examens, 

of om een account te openen in de plaatselijke bibliotheek.  

Er waren meerdere welkomstactiviteiten georganiseerd en ook de CPR registratie was 

geïntegreerd in een evenement. 

 



3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Voor elk vak dat ik volgde moest ik online een feedback invullen en ook over de werking van 

de international office moest ik online een feedback formulier invullen. De feedback voor de 

vakken werd in de laatste les klassikaal besproken. 

Ik heb tijdens het zoeken van mijn vakken een professor ter plaatse gemaild, die mij wat 

meer informatie kon geven over een vak dat studenten uit Gent voor mij hadden 

opgenomen, maar nu niet meer bestond.  

Tijdens de uitwisseling heb ik steeds goed contact gehad met de professoren, er heerst een 

erg informele sfeer tussen professoren en studenten. 

 

3.2 Inhoudelijk 

Ik heb het equivalent van project voor Structurele Biologie daar gevolgd en heb erg veel 

bijgeleerd over zelfstandig in het labo werken. Deze zelfstandigheid lijkt me een constante in 

de Deense academische omgeving. 

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Persoonlijk vond ik de werklast iets lichter dan in Gent. Er werd meer gefocust op 

vaardigheden in plaats van op het letterlijk reproduceren van grote hoeveelheden leerstof. 

De inhoud was daarom niet gemakkelijker, alhoewel het over het algemeen ook iets minder 

was qua hoeveelheid. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 730 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 60 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik vond het fantastisch om mensen van over heel Europa te leren kennen en zo geconfronteerd te 

worden met de kleine cultuurverschillen die je tijdens een gewone reis nooit zou opmerken. Ook is 

het uiteraard erg leerrijk om de gast universiteit met de eigen universiteit te vergelijken.  

In het algemeen heb ik me gewoon een semester gigantisch hard geamuseerd en alhoewel dat 

natuurlijk in Gent ook kan, is de sfeer op uitwisseling toch volledig anders. Ik denk dat iedereen iets 

spontaner is en meer van 'je m'en fou', waardoor je veel sneller dan in Gent toffe uitstapjes maakt en 

spontaan er op uit trekt. Dit ook omdat je vrienden in het weekend nog steeds vlakbij wonen en je 

dus elke week twee extra dagen hebt, die je normaal in Belgie niet zo actief gebruikt. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Voorzie een extra budget zodat je toch tijdens je uitwisseling die spontane 

citytrip/kampeerctrip/concert/... kunt doen.  

Maak je ook niet te veel zorgen wanneer alle communicatie en mails en dingen te doen plots wat 

overweldigend worden, maar maak een duidelijk to do lijstje, waar je met elke nieuwe mail dingen 

aan toevoegt en zo nooit iets over het hoofd ziet.  



Ga zeker naar alle introductie activiteiten, zelfs al betekent dat je midden in de zomervakantie 

misschien al uit Belgie moet vertrekken. Ik heb mijn hechte vriendengroep waar ik nu op het einde 

van het semester nog mee optrek allemaal in die eerste dagen leren kennen. Dat gaat veel vlotter 

dan je zou denken, want uiteindelijk komt iedereen daar alleen toe en wil iedereen zich gewoon 

amuseren. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Chemie 

 Gastinstelling: Aarhus University  

 Land: Denemarken   

 Periode:  8/2/18 – 26/6/2018  

 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

motivering schrijven (niet zo uitgebreid)  

learning agreement (Bachelorproef) 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Engels niveau B2, ik heb niets daarvoor voorbereid. Ik heb het attest gekregen 

via de online test van de Europese unie, die je taal test voor vertrek.  

Tijdens: / 

2.3 Zoeken naar logement 

Au housing  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

verblijfsvergunning laten onderteken  

De openingsuren van het international center zijn vrij beperkt, maar ze zijn wel 

behulpzaam.  
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goede begeleiding. 

Feedback is een beetje vervelend. Een 30 pg lang verslag moet ingediend worden op 

het einde van het semester, maar de presentatie wordt pas gegeven in augustus. Dit 

betekend dat de presentatie moet gebeuren via skype, wat wel een beetje vervelend is 

en het wil ook zeggen dat je pas punten krijgt in augustus.  

Je wordt nogal in de bachelor proef gesmeten. zonder echt veel achtergrond informatie 

te krijgen, je moet het allemaal zelf een beetje uitzoeken. Dit is soms wel wat 

vervelend, maar doordat je zelf opzoek gaat, leer je er wel veel meer uit.  

Communicatie verliep heel vlot. In Denemarken is er veel minder protocol. Iedereen 

spreekt de professoren aan met hun voornaam (ook in e-mails).  

hiërarchie is er natuurlijk wel, maar professoren zijn in Denemarken veel 'menselijker'. 

 
 

3.2 Inhoudelijk 

Volwaardig meedraaien in een onderzoeksgroep voor 5 maanden heeft mij zeer veel 

vaardigheden bijgebracht. Door het feit dat je heel zelfstandig moet werken, 

verbeteren je labo vaardigheden enorm. Doordat het een onderzoeksgroep was in 

medicinale chemie, heb ik dingen geleerd in verband met drugs die ik niet gezien had 



in Gent. Daarnaast heb ik ook SAXS gedaan. Het is een techniek die niet wordt 

gebruikt in Gent, dus de mogelijkheid om een nieuwe techniek te leren was zeer 

leerrijk.  
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De werklast doorheen het jaar lag wel vrij hoog, elke dag stond ik in het labo van 8u30 

tot 5u (ongeveer, soms was het veel later en soms vroeger). Dit is veel meer werk dan 

de meeste exchange studenten, die naar mijn gevoel meer op vakantie waren voor 5 

maanden.  

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  300 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 395 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 280 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

In een omgeving belanden waar je niets of niemand kent is een hele ervaring. In het 

begin is het een beetje overweldigend, maar je leert zoveel bij. Je leert veel nieuwe 

mensen kennen, je leert volledig zelfstandig zijn, je Engels gaat er enorm op vooruit.  

Echt een aanrader. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

In Denemarken wordt zeer veel met de kaart betaald.  

Het enige wat je echt nodig hebt om dit onvergetelijk avontuur te bleven is een open 

geest en enthousiasme. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie  

 Gastinstelling: Aarhus University  

 Land: Denemarken   

 Periode:  19/1/18 - 22/6/18  

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Er komt wat papierwerk bij te kijken, maar alles gaat vrij vlot. Je kan steeds met 

vragen terecht bij de dienst internationalisering.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Niet nodig, ik volg een Engelstalige master 

Tijdens: Niet nodig, ik volg een Engelstalige master 

 
2.3 Zoeken naar logement 

Eenvoudig, via Aarhus university Housing.  
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Gaat vlot. Opnieuw persoonlijke informatie invullen via een webapplicatie bij Aarhus 

University 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Alles gaat zeer vlot. Je kan steeds vragen stellen 

Alles verliep vlot, weinig contact met de coördinator moeten maken.  
 

 

3.2 Inhoudelijk 

Enkele interessante geologische vaardigheden die je niet kan opdoen in Gent. In het 

bijzonder het vak Electrical and Electromagnetic data collection, processing and 

Interpretation. Beetje moeilijk omdat je niet echt de achtergrond kent, maar zeker de 

moeite zeker als je Hydroegeologie als master hebt gekozen.  
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Het is een heel andere manier dan in België. Meer werkjes maken, en bij mondeling 

verwachten ze meer dat je gewoon over het onderwerp iets komt vertellen.  

 

 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 



4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 
5. Persoonlijke getuigenis 

Zelfstandig leren wonen. Op je eigen been staan. Een nieuw land en een nieuwe 

cultuur leren kennen. De Denen zijn een beetje afstandelijk in het begin, breng ze wat 

chocolade mee en ze bloeien direct open ;p  

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Geniet er vooral van! Maak veel nieuwe vrienden, zowel internationaal als Deense. 

Probeer ook een excursie mee te pikken, dat is zeker de moeite.  
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie  

 Gastinstelling: Aarhus University  

 Land: Denemarken   

 Periode:  18/1/18 - 2/7/18  

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement getekend door alle partijen  

letter of enrollment  

Contract 
 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: B2 in Engels vereist. (test niet bindend voor studenten die een Engelstalige 

Master opleiding volgen)  

Tijdens: Ik heb een Deense taalcursus ter plaatse gevolgd.  

Voor Engels mondelinge communicatie 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Aarhus University hielp bij het zoeken van logement  
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Verblijfsperiode-aankomst  

Verblijfsperiode-vertrek 

Het personeel van het internationaal center was zeer vriendelijk en antwoordde tijdig 

op mails.  
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Het online platform was vergelijkbaar met dat van de UGent. Het leermateriaal was 

altijd tijdig beschikbaar en gestructureerd.  

Mondeling examen met onmiddellijke mondelinge feedback  
 

3.2 Inhoudelijk 

Sequentiestratigrafische interpretatie van seismische profielen  

Programmeren in MATLAB  

Geologische en geofysische kennis over bekkenvorming.  

Herkennen en geologische achtergrond beschrijven van ertsgesteenten en de 

aanwezige mineralen 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Mondelinge examens van 10-25 min. Onmiddellijke mondelinge feedback en score na 

het examen.  

 

 

 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 470 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 30 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Nuttige verbredende vaardigheden en kennis  

Aanleren van een extra taal (Deens)  

Nieuwe vrienden maken  

Verbeteren van mondelinge communicatie in het Engels 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Durf mensen aan te spreken en doe het vanaf de eerste dag. Andere Internationale 

studenten zijn er met hetzelfde doel als jou.  
 



1. Algemeen 
 Opleiding: Master Wiskundige informatica  
 Gastinstelling: Aarhus University  
 Land: Denemarken   
 Periode:  18/8/16 - 27/1/17  

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
Invullen taaltest, uploaden ondertekend formulier van aankomst, indienen 
beurscontract  

 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Geen bepaald niveau vereist  
Tijdens: Geen taalvoorbereiding nodig  
 
2.3 Zoeken naar logement 
Dit was zeer moeilijk. Er is het eerste semester een groot tekort aan koten in Aarhus 
wat voor bijna alle erasmus studenten veel stress heeft opgeleverd. De universiteit 
zelf kon maar een heel klein deel van de inkomende studenten logement aanbieden. 
Ik heb het geluk gehad via een meisje uit Gent die het semester voor mij in Aarhus 
zat aan een kot te geraken.  

 
2.4 Administratie ter plaatse 
Laten tekenen van contract van aankomst  

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
Heb hier geen klachten over, was goed geregeld.  

 
3.2 Inhoudelijk 
Ik volgde er IO-algorithms, semantics of programming languages en computational 
geometry.  
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
Examenperiode verliep heel vlot, had 3 mondelinge examens waarvan 2 examens 
eerder bespreking maken over projecten die we doorheen het jaar hadden moeten 
maken.  
 

4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  100 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 360 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 
5. Persoonlijke getuigenis 

Ik vind een uitwisseling zeker een meerwaarde hebben. Het leert je omgaan met 
onverwachte situaties die je dan zelf moet oplossen in een vreemd land. Het maakt je 
veel zelfstandiger. Ook is het een leerrijke ervaring om enkele maanden in een ander 
land te wonen, een andere cultuur te ontdekken.  



6. Tips voor toekomstige studenten 
Het enige waar ik echt problemen mee gehad heb is een kot zoeken, hiervoor zou ik 
zeker de tip geven om op voorhand te beginnen zoeken en niet te wachten tot de 
universiteit je best laat weten dat ze geen kot beschikbaar hebben.  

 



1. Algemeen 
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie  
 Gastinstelling: Aarhus University  
 Land:  Denemarken 
 Periode:  25/08/16 - 18/01/17  

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
Deze waren zeer minimaal: het tekenen van contract en andere papieren in orde 
brengen, maar dit was niet zoveel werk. Het systeem via oasis maakt ook duidelijk 
welk document de volgende stap is.  
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Er waren geen taalvoorbereidingen nodig 
Tijdens: Deense taallessen zijn niet verplicht, maar worden wel gratis aangeboden  
 
2.3 Zoeken naar logement 
De universiteit zoekt dit voor iedere student, maar aangezien er een tekort is aan 
plaatsen krijgt niet iedere student een kamer toegewezen via de unif. Dan moet je 
zelf beginnen zoeken en dit is zeer moeilijk, want velen antwoorden niet als je een 
email stuurt enzo... Ik had het geluk dat ik uiteindelijk via de unif toch nog een kamer 
heb gekregen.  
 
2.4 Administratie ter plaatse 
Dit was goed, ter plaatse moest ik niet zoveel meer in orde brengen.  

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
De professoren zijn zeer goed aanspreekbaar als je een vraag hebt en zijn altijd 
bereidt om te helpen. Veel feedback heb ik niet echt gekregen, maar dat was ook niet 
noodzakelijk.  
 
3.2 Inhoudelijk 
De lesinhoud is minder dan in Gent, maar ik heb er wel geleerd om presentaties te 
maken en mijn Engels is erop vooruit gegaan. Verder heb ik ook geleerd om kritisch 
artikels te lezen en erover te discussiëren.  
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
In plaats van semesters hebben ze hier quarters dus ik had twee examen periodes: 
één eind oktober en één begin januari. Over het algemeen is de werklast en 
moeilijkheidsgraad hier een stuk lager dan in Gent. Ik had hier meer examens die 
gebaseerd waren op het begrijpen en toepassen van de leerstof en minder op het 
reproduceren van de leerstof.  
 
 
 
 
 
 
 



4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  0 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 440 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR  

 
5. Persoonlijke getuigenis 

Je leert er veel nieuwe mensen kennen, andere culturen, een andere manier van 
lesgeven en examens. Een top ervaring die zeker aan te raden is!  

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Weet dat het weer hier in Aarhus zeer gelijkaardig is als in België (lees veel regen).  
Verder hou je er best ook rekening mee dat Denemarken een duur land is.  
Als je veel wilt reizen, zou ik Aarhus niet aanraden omdat er in Denemarken zelf niet 
zoveel te bezoeken is, dus dan moet je al richting Zweden, Noorwegen trekken... 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie 

 Gastinstelling: Aarhus University 

 Land: Denemarken 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Invullen Learning Agreement 

 Inschrijven aan de gastinstelling 

 Akkoord met de begeleider opstellen 

 Erasmusbeurs aanvragen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 In Gent worden geen taalcursussen Deens voorzien. 

 Ter plaatse wordt een gratis cursus Deens aangeboden door de Deens overheid. Ik 

heb de eerste module meegedaan. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit werd door de gastinstelling geregeld. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Ondertekenen Learning Agreement en opsturen naar Gent.  

 Het formulier voor de Erasmusbeurs laten ondertekenen.  

 Infoweek over verdere administratie, zoals aanvraag van een CPR-nummer (sociale 

dienst van Denemarken).  

 Ondertekenen huurcontract. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Er was snelle communicatie en goede inzet van de plaatselijke begeleiding. 

 Alle proffen stonden open om extra info te geven. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en was vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met 

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 130 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 320 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 10 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 



5. Persoonlijke getuigenis 

 Een goede ervaring, zowel op vlak van de leerstof als op sociaal en cultureel vlak. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zeker een aanrader, warme kleren meedoen, je wordt ter plaatse goed begeleid op alle 

vlakken. 

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie 

 Gastinstelling: Aarhus University 

 Land: Denemarken 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Erasmusformulieren voor de UGent: learning agreement, application form 

 Online inschrijven aan Aarhus Universitet 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er was op voorhand geen taalvoorbereiding nodig. 

 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursus gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Logement werd geregeld door Aarhus Universitet. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Het International Center hielp met de grootste problemen. Daarnaast had iedere 

Erasmus-student een mentor die hem/haar hielp met de kleinere problemen op 

zowel privé als academisch vlak. 

 De proffen hadden een zeer open manier van communiceren met de studenten. Hun 

manier van omgaan was vrij informeel. Ze stonden altijd klaar om extra uitleg te 

geven. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en was vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met 

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Huisvesting (per maand): 330 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Natuurlijk geeft Erasmus je een meerwaarde voor je studies, maar belangrijker is het sociale 

aspect. Je maakt vrienden van over de hele wereld en leert hun visie kennen. Deze ervaring 

verruimt zeker en vast je manier van denken. 

 

  



6. Tips voor toekomstige studenten 

Denemarken is een fietsland, probeer zo snel mogelijk een (2de hands) fiets te kopen. Dat zal 

je veel geld uitsparen. 

In het begin lijkt alles veel duurder te zijn dan in België, maar al snel ontdek je de koopjes in 

elke winkel waardoor je maandelijks ongeveer evenveel aan eten uitgeeft als in België. Enkel 

het nachtleven is veel duurder. 

Probeer niet alleen om te gaan met andere Erasmussers, maar doe wat moeite om de Denen 

zelf te leren kennen. Ze zijn in het begin wat afstandelijk, maar eens je ze wat beter kent (of 

ze wat gedronken hebben) bloeien ze volledig open. 

 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie 

 Gastinstelling: Aarhus University 

 Land:  Denemarken 

 Periode:  midden‐januari tot eind‐juni 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

studieprogramma, beurs, applicatie 

2.2 Taalvoorbereiding 

geen  verplicht  vereist  niveau  wanneer  in  Engelstalige  masteropleiding  

anders: CEFR C1 

mogelijkheid tot gratis cursus Deens ter plaatse 

2.3 Zoeken naar logement 

aangeven  tijdens  applicatie  voor  huisvesting  bij  IC  housing  

opties:  minder  duur,  dicht  bij  unief,  of  eigen  badkamer  (ik  koos  voor  het  tweede)  

zij  geven maar 1  aanbieding,  te nemen of  te  laten, en  vrij  laat  (ongeveer een maand  van 

tevoren) 

2.4 Administratie ter plaatse 

verplichte  introdagen  waar  veel  geregeld  wordt  (persoonlijk  sterk  aangeraden)  

International  Centre  (Confirmation  of  Stay/departure),  IC  housing  (sleutels,  contract)  

Deense overheid: CPR nummer (introdag), NEM‐id (zelfstandig) 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 professoren makkelijk aanspreekbaar en contacteerbaar 

 2 examenperiodes per semester (midden en einde) 

 mondelinge examens: direct punten en mondelinge feedback 

 goed  online  platform,  beschikbaarheid  en  structuur  afhankelijk  van  lesgever,  geen  eigen 

geschreven cursussen (in mijn vakken), nadruk op powerpoints (blackboard), boek (te kopen 

bij cursusdienst van Science&Technology departement), papers (blackboard) 

3.2 Inhoudelijk 

leerstof  van  gevolgde  vakken,  sommige  niet  te  volgen  aan  UGent  

individueel project: paper schrijven over onderwerp 

3.3 Moeilijkheidsgraad/werklast 

 werklast lager dan UGent wat lessen betreft, meer presentaties geven maar tellen niet mee 

voor punten  

 moeilijkheidsgraad lager tot vergelijkbaar in Gent  

 opmerking: ik heb geen programmeervakken opgenomen, maar deze lijken zwaarder dan in 

Gent 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  / EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): licht duurder tot duurder dan Belgie    

4.4 Studiemateriaal (per maand): vergelijkbaar UGent 



4.5 Overige kosten (per maand): / EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

te moeilijk om samen te vatten  in enkele woorden, maar zeker een meerwaarde op academisch en 

persoonlijk vlak 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

gewoon rustig alle stappen volgen en niet aarzelen om vragen te stellen aan de verantwoordelijken 
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