
1. Algemeen 

Opleiding: Master Biologie  
Gastinstelling: Universitat de Girona  
Land:  Spanje  
Periode:  05/09/16 - 05/02/17  
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Alles was goed uitgelegd op voorhand, dus geen verrassingen. De checklist met in te 
dienen documenten is handig.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Ik volgde een A1 en A2 cursus in Spaans op voorhand. In de officiele 
documenten stond een vereist niveau van B1 , maar ik heb met mijn vlot A2 niveau 
geen taalprobleem ondervonden  
Tijdens: Ik deed geen specifieke voorbereiding ter plaatse. Al doende leer men.  
 

2.3 Zoeken naar logement 

Ik ben ingegaan op een aanbieding van de student housing speciaal voor Erasmus-
studenten. Mocht ik opnieuw kunnen kiezen had ik liever zelf opzoek gegaan naar 
een particuliere (en daarom authentiekere) kamer, maar dit bezorgt je een beetje 
meer werk bij de start van je Erasmus.  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Dat ging vlot. De eerste universiteit dag is er een moment georganiseerd om ieders 
documenten in orde te brengen.  

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Professoren waren zeer toegankelijk in persoon, om ze via mail te bereiken was 
moeilijker. Na het bekend maken van de punten was er een feedback moment, maar 
ik hier geen gebruik van gemaakt.  

 

3.2 Inhoudelijk 

Ik ben zeer blij met de extra kennis en connectie tussen biologie en geografie die mijn 
erasmus mij heeft bijgebracht.  
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Beoordeling was voornamelijk via een aantal projecten en presentaties. Door het 
grote aantal projecten was de werklast bij momenten hoog, maar de 
moeilijkheidsgraad viel mee.  
 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  30 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 120 - 200 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Je leert een nieuwe cultuur en omgeving kennen. De mensen die je leert kennen, 
zeker de Erasmus studenten, zijn zeer open en sociaal waardoor het makkelijk is om 
vrienden te maken. Qua leerstof was het zeer leerrijk om specifieke case studies te 
zien en projecten te doen over conservatie in het middelands zeegebied 
(bosbranden, waterschaarste,...). De gedeelde vakken met de geografie zorgde ook 
voor een nieuw perspectief op zaken die ik eerder enkel van de biologie kant bekeek.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Om in contact te komen met lokale mensen is het zeer handig om een hobby te 
hebben die je in clubverband kan doen. Zoek een lokale club en probeer je daar te 
integreren.  

 


