
1. Algemeen 

 

• Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie  

• Gastinstelling: Bremen University  

• Academiejaar: 2021-2022 

• Land: Germany 

• Periode: 14/02/2022 – 17/06/2022 

• Erasmus: Ja  

• Soort verblijf: Masterproef  

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement Master's dissertation contract 

2.2 Taalvoorbereiding 

Voor vertrek: Taaltest Engels  

 

Ter plaatse: Niet echt vereist voor thesis studenten.  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Online, was niet zo gemakkelijk. Aangezien ik niet echt studeer aan de universiteit, werd ik 

niet beschouwd als Erasmus student en kon dus geen gebruik maken van de (goedkopere) 

studentenverblijven van de universiteit zelf.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Contact met promotor in verband met thesis project. Bevestigen van Erasmus uitwisseling 

aan internationaal bureau van Bremen university.  

 

3. Opleiding 

3.1 Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Master thesis in een ander labo, andere werking, andere beschikbare methoden voor 

onderzoek. 

3.2 Begeleiding en feedback 

Goede supervisor in het labo. De masterthesis werd één keer nagelezen voor feedback door 

de gast instelling.  

3.3 Leermateriaal 

Niet van toepassing.  

3.4 Examenperiode/beoordeling ( werklast, moeilijkheidsgraad,… ) 

De verdediging van de thesis vind plaats in Gent.  

3.5 Kwaliteit coördinatie 

Niet van toepassing. 

3.6 Communicatie  

Goede communicatie met de promotor en supervisor in de onderzoekgroep over het project. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  100 EUR 



4.2 Huisvesting (per maand): 492 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Een boeiende ervaring om aan een andere universiteit een master thesis te maken. Bepaalde 

methoden verschillen van de UGent en laten je beseffen dat de UGent heel vooruitstrevende 

technieken ter beschikking heeft. Het is een leerrijke en waardevolle ervaring!  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zorg dat je op voorhand al eens contact hebt met de promotor, indien mogelijk via een zoom 

meeting. Een boeiend project is belangrijk, maar een geëngageerde promotor evenzeer.  

 


