
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geologie  

 Gastinstelling: University of Bologna 

 Land: Italië   

 Periode:  28/2/18 - 16/7/18  
 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning Agreement  

Oasis formulier 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: 2 cursussen Italiaans (A2)  
Tijdens: / 

 

2.3 Zoeken naar logement  
Doen lang op voorhand (minstens 6 maand).  

Heel moeilijk om via het web iets te vinden (veel scam), ik ben hier quasi niemand 

tegengekomen die gemakkelijk iets gevonden heeft. Diegenen die iets op voorhand 

gevonden hadden zijn 6 maanden op voorhand naar hier gekomen om al iets vast te 

leggen. (P.S. Als vrouw is het vinden van een kot hier redelijk gemakkelijk, voor 1 of 

andere reden zijn twee derde van de koten enkel voor vrouwen). 
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Inchecken, examens maken, uitchecken eenmaal je al je punten hebt.  

Aankomstformulier (uploaden op Oasis daarna). 

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Slides na de les 

3.2 Inhoudelijk 

Veldkennis, andere vaardigheden die hier in België quasi onbestaande zijn zoals, 

vulkanologie, het gevaar van vulkanen, modelleren van mineraalfasen,...  

Vulkanologie, veldwerkvaardigheden, GIS, .. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Examens vanaf mei tot midden juli om de 2 weken een examen met excursies tussen 2 

examens in meestal  

Wat meer uitgerekt dan aan de UGent dus ook meer tijd voor alles 

 

  



 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  450 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 180 EUR   

4.4 Studiemateriaal: 200 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Nieuwe taal bijgeleerd, nieuwe vriendengroep en internationale kennissen, een nieuwe 

cultuur leren kennen,...  

Nieuwe taal aangeleerd, sociale skills zijn gegroeid, zelfstandigheid, internationale 

connecties, .. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Begin heel vroeg met zoeken naar een kot.  

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: Università di Bologna 

 Land:  Italië 
 Periode:  01-10-15 tem  25-07-16 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Bilateraal akkoord (via andere faculteit)  

 Learning agreement 

2.2 Taalvoorbereiding 

Avondcursus Engels B2  

Zelfstudie Italiaans 

2.3 Zoeken naar logement 

In augustus ter plaatse op zoek gegaan 

2.4 Administratie ter plaatse 

Laten ondertekenen van Learning agreement  

Inschrijven aan exchange student desk  

Online registratie voor vakken 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Per prof kon de locatie van leermateriaal wel verschillen (eigen website, dropbox, mail...) al is 

er van de unief uit een centrale plaats waar iedere prof zijn studiemateriaal op kan zetten (cf 

minerva).  

Bureau van proffen was vlak boven gewoonlijke leslokaal, voor dringende zaken konden we 

daar langsgaan, de rest op afspraak via e-mail. 

Feedback van mondelinge examens gebeurde meteen na het examen zelf. Feedback van 

schriftelijke examens was mogelijk via e-mail of op afspraak 

3.2 Inhoudelijk 

Heel wat programmeerervaring opgedaan samen met het leren kennen van verschillende 

software. Veel beter beeld op wat bio-informatica kan inhouden (mede ook dankzij de speciale 

winterschool die georganiseerd werd) 

3.3 Examens 

Eerste examenperiode was lastig omdat alle examens in een periode van 2 weken tijd 

georganiseerd waren, maar er werd hier door de proffen wel wat rekening mee gehouden. De 

tweede examenperiode moet nu nog beginnen, maar daar zijn de examens wel mooi gespreid. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 



Het is een afzonderlijke master bio-informatica met de meeste jaren een groep van rond de 20 

studenten waardoor persoonlijke begeleiding mogelijk is. Het eerste semester is wat hectisch en het 

duurde even voor ik mijn weg vond in het vele werk, maar gaandeweg leer je ermee omgaan en de 

vakken worden ook steeds interessanter (meer toegepast op specifieke domeinen). De winterschool 

is zeker ook een aanrader om wat verhalen te horen van onderzoekers uit verschillende landen. 

Bologna op zich is ook een mooie stad om te studeren. Bovendien centraal gelegen waardoor het 

bezoeken van andere delen van Italië met de trein heel haalbaar is. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Indien je er voor bio-informatica gaat: volg zeker de winterschool mee. In het algemeen moet je soms 

opletten met de administratieve kant omdat dat in Italië heel lang kan duren, maar als je er zelf genoeg 

voor kijkt (en bij de personen langsgaat, niet enkel mailt) komt het uiteindelijk wel in orde. Voor de 

rest, probeer zeker ook te genieten van het mooie land nu je er de kans voor hebt. 
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