
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Chemie 

 Gastinstelling: Universiteit van Barcelona 

 Land: Spanje 

 Periode: academiejaar 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen  

 Dit was erg onduidelijk.  

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik heb op voorhand een cursus Spaans gevolgd gedurende een half jaar (UCT, niveau 

1). Ik was reeds zeer goed in Engels en Frans. 

 Ter plaatse heb ik geen taalles gevolgd, alles werd in het Engels geregeld. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb erg gemakkelijk een appartement gevonden. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen onvoldoende. 

 De promotor van mijn thesis in de gastuniversiteit geeft me veel feedback en 

ondersteuning. Alle verantwoordelijkheden en verplichtingenwaren zeer duidelijk. 

 Mijn begeleider in het laboratorium geeft zeer goede ondersteuning en was steeds 

beschikbaar. 

 De theoretische vakken werden in het Catalaans of Spaans gegeven, er werd geen 

rekening gehouden met mijn gebrek aan kennis van de lokale taal. De communicatie 

was erg onduidelijk, ik was nauwelijks of niet op de hoogte van tussentijdse 

evaluaties of presentaties. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling heeft me enorm waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht en 

heeft mijn interesse voor Chemie zeker gestimuleerd.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad van de vakken was matig in vergelijking met de Universiteit 

Gent.  

 De werklast van de vakken was zwaar in vergelijking met de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 5 EUR 

4.5 Overige kosten: 150 EUR per maand 

 

  



5. Persoonlijke getuigenis 

 Mijn Erasmuservaring was zonder twijfel een ongelofelijke ervaring. 

Ik ben in contact gekomen met mensen van over de hele wereld. Ik heb mezelf beter leren 

kennen, en mijn curiositeit voor nieuwe landen en culturen is sterk gegroeid. 

Het is de beste levenservaring ooit 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Begin op tijd met het zoeken van een appartement en de administratie. 

Leer Spaans en/of Catalaans vooraleer je naar Barcelona gaat. Dit komt van pas als je 

theoretische vakken volgt, maar is niet noodzakelijk om je plan te trekken in het 

dagdagelijkse leven aangezien alle andere Erasmus studenten Engels praten. 

Kies voor een jaar, een half jaar is veel te kort om Barcelona volledig te leren kennen. 

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Universiteit van Barcelona 

 Land: Spanje 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning Agreement - Application for temporary visit at UB 

 Ik had toestemming nodig van beide universiteiten en ook de Learning Agreement 

moest door beide partijen worden goedgekeurd. Dit is niet echt vlot gegaan, 

vanwege de vernieuwing van de master Wiskunde aan de Universiteit Barcelona, 

waardoor er veel vakken wisselden. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er was geen vereist niveau Spaans, maar ik heb de Ahora-cursus en de cursus 

Praktisch Spaans 2 gevolgd aan het UCT Gent. 

 Ik heb ter plaatse geen taalcursus gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb via vrienden een contactpersoon gevonden die een kamer verhuurde. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Om mijn studentenkaart te verkrijgen, moest ik een NIE aanvragen. Dit is verplicht 

vanuit de Spaanse overheid, maar was niet eenvoudig om te verkrijgen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Er was een gezamenlijk infomoment aan het begin van het semester, en drie dagen 

per week was er ook een Erasmus begeleider aanwezig op het secretariaat. 

 De professoren zijn heel toegankelijk, zowel voor en na de les, en ook via email. Je 

kan naar hun bureau gaan, zowel met als zonder afspraak. Vragen werden heel snel 

beantwoord. Dit kan ook wel omdat ook de wiskunderichtingen hier uit erg weinig 

studenten bestaan. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling heeft mijn interesse voor Wiskunde zeker gestimuleerd en leverde 

me erg waardevolle kennis en vaardigheden op. 

 Het leermateriaal was goed en vlot beschikbaar.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad van de vakken was matig in vergelijking met de Universiteit 

Gent.  

 De werklast van de vakken was zwaar in vergelijking met het aantal studiepunten.  

 

  



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 250 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 300 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De meerwaarde is voornamelijk de mensen die je leert kennen en ook hun visie op de 

wereld. Je wereld wordt er echt groter van. Ook kan ik zeggen dat ik heel interessante dingen 

heb geleerd, dus ook op studievlak was het een meerwaarde. Ze evalueerden hier ook via 

taken en projecten i.p.v. echte examens, dus was het interessant om ook dit systeem een 

keer te ervaren. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ik ben in mijn laatste masterjaar op Erasmus gegaan, waardoor ik mijn thesis ook in het 

buitenland moest maken. Dit is gelukt, maar neemt ook veel tijd in beslag, waardoor je 

misschien niet ten volle van de ervaring kan genieten. 

Een tweede tip die ik zou geven is als je tijdens je master op Erasmus gaat, je misschien best 

op voorhand goed je verplichte vakken en minorvakken plant, zodat je in je keuze van je 

Erasmus vakken niet te veel gebonden bent aan die dingen. 

En vooral, niet opgeven. De administratieve rompslomp is erg tijdrovend en ingewikkeld, 

maar het is het zeker waard! 

 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Universiteit van Barcelona  

 Land:  Spanje 
 Periode:  8/02/2016 tot 17/06/2016 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

In orde brengen van Learning Agreement (Masterproef) etc. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Zomercursus Intensief Spaans voor beginners aan UCT 

2.3 Zoeken naar logement 

Gezocht via Uniplaces 

2.4 Administratie ter plaatse 

Introductiedag georganiseerd door het Oficina Relacions Internacionals (ORI) 

Had soms liever wat meer persoonlijke begeleiding gehad. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Begeleiding kon beter, had geen persoonlijke begeleider. Feedback was ok.  

Kon beter, had te maken met de zeer drukke agenda van mijn promotor in Barcelona. 

3.2 Inhoudelijk 

Vaardigheden in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Moeilijkheidsgraad en werklast waren ok. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 320 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 250 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Barcelona is een heel mooie, levendige stad en het was heel interessant om kennis te maken met de 

mensen en hun cultuur. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Probeer toch beter via via een kot te vinden en niet via een website want dan riskeer je dat je veel te 

veel betaalt voor wat het maar is. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie 

 Gastinstelling: Universitat de Barcelona 

 Land:  Spanje 

 Periode:  1 februari 2016 ‐ 26 maart 2016 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Uitwisselingsformulier indienen bij dienst internationalisering 

Masterproef 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Praktisch Spaans 1 gevolgd (A1) maar niet verplicht. Communicatie verliep in het Engels 

2.3 Zoeken naar logement 

Via overleg met promotor in Barcelona en via internet 

2.4 Administratie ter plaatse 

  Geen 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Niet altijd even goed, begeleider ter plaatse had weinig tijd en was niet altijd even goed op de 

hoogte  van  wat  er  moest  gebeuren.  Feedback  en  tussentijdse  besprekingen  van  mijn 

resultaten was bijgevolg ook beperkt en gebeurde voornamelijk met mijn promotor  in Gent 

via mail. 

Geen leermateriaal, wel data ter ondersteuning van mijn masterproef. Direct beschikbaar bij 

aankomst. 

3.2 Inhoudelijk 

Kennis maken met manier van werken in een andere universiteit 

3.3 Evaluatie 

Niet van toepassing, beoordeling gebeurt in Gent. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 850 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Goed om eens de werking in een andere universiteit mee te maken, wat 'wereldkennis' op te doen en 

ook je kennis van wetenschappers in een gelijkaardig vakgebied uit te bereiden. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Niet twijfelen, absoluut doen als je de kans hebt! Alle begin is moeilijk, maar achteraf zal je altijd blij 

zijn  dat  je  het  gedaan  hebt.  Probeer wel  altijd  op  voorhand  goed  te  regelen waar  je  verblijft  en 



dergelijke, geef  jezelf ook enkele dagen  tijd voor  je naar de universiteit gaat om de buurt  te  leren 

kennen, supermarkten te lokaliseren, openbaar vervoer te gebruiken enz. 
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