
1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Biologie 

 Gastinstelling: University of Evora 

 Land: Portugal 

 Periode: 1ste semester 2014-2015 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Invullen van het curriculum en voorleggen ter goedkeuring. 

 Goedkeuring van de universiteit in Gent en in Evora. 

 Aanvragen van Erasmusbeurs. 

 
2.2 Taalvoorbereiding 

 Engels niveau B1 was vereist. 

 Er was mogelijkheid om lessen Portugees te volgen. Dit heb ik niet gedaan 

wegens tijdgebrek. 

 Ter plaatse was het mogelijkheid om een cursus Portugees voor 

Erasmus/buitenlandse studenten te volgen. 

 
2.3 Zoeken naar logement 

 In Evora heb ik met behulp van de ESN studenten een logeerverblijf gezocht. 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 Het curriculum moest goedgekeurd worden. 

 

 
3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Ik heb er de vakken Advanced studies in animal physiology, nutrition and genetics gevolgd; 

ook het vak Experimental design en Applied Moleculair Biology. In al deze vakken heb ik 

veel bijgeleerd. 

 
3.2. Begeleiding & Leermateriaal 

 Er waren theoretische lessen en voor het vak Applied Moleculair Biology had 

ik ook een practicum. 

 Ik werd de hele tijd heel goed begeleid. Als ik vragen had kon ik deze via mail 

stellen of een afspraak maken. 

Ik had altijd snel een antwoord terug op mijn vragen. 

 Het leermateriaal kwam tijdig online beschikbaar op Moodle. 

 

3.3. Moeilijkheidsgraad & Beoordeling 



 Voor sommige vakken was er halverwege een examen en op het einde een 

examen, voor andere vakken was er zowel een evaluatie in de vorm van takken 

en een examen en voor nog andere vakken was er enkel op het einde een 

examen. 

 De examens waren vrij kort op elkaar wat de studielast verhoogd. 

 Er waren tijdens de examenperiode ook nog enkele taken die ingediend 

moesten worden. 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 210 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 70 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 

 4.5. Andere kosten (per maand): 50 EUR 

 

 
5. Persoonlijke getuigenis 

 Je leert niet enkel zaken over je vakgebied, maar je leert ook andere mensen en andere 

culturen kennen. 

 Het is heel interessant om te zien hoe het onderwijs in andere landen is. 

 De andere Erasmus studenten leren je ook veel bij over hun onderwijssysteem en hun 

cultuur. 

 Daarnaast leer je ook een andere taal of verbeter je taalvaardigheid die je al bezat. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Als je twijfelt om op Erasmus te gaan, niet twijfelen gewoon gaan. Het papierwerk is 

helemaal niet zo erg als iedereen beweert. 
 


