
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: Université Joseph Fourier 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2011-2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Voornamelijk de vakken uitzoeken om de Learning Agreement te kunnen invullen 

was het meeste werk. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er was geen niveau vereiste opgelegd. 

 Ik heb ook geen taallessen ter plaatse gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit werd geregeld door de plaatselijke Erasmus-verantwoordelijken. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 De plaatselijke Erasmus-verantwoordelijken van de vakgroep geografie waren zeer 

behulpzaam! De algemene Erasmus-verantwoordelijken van de gehele universiteit 

waren moeilijker te bereiken. 

 De professoren hadden een goed contact met de studenten. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn opleiding. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren gemiddeld in vergelijking 

met de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 150 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 10 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik heb veel ervaring opgedaan en veel nieuwe dingen leren kennen, zoals culturen, personen 

en geografische aspecten. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Kies een goed gastland waar je zowel nieuwe mensen en culturen kan leren kennen, maar 

waar ook de universiteit en de proffen een meerwaarde aan de opleiding kunnen geven. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: Université Joseph Fourier, Grenoble 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Taalvoorbereiding 

 Er was geen taalvoorbereiding nodig.  

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 De coördinatie was steeds vriendelijk en behulpzaam. 

 Professoren zijn over het algemeen gemakkelijker aan te spreken en staan meer 

tussen de studenten. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling stimuleerde mijn interesse voor Geografie. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

Gent.  

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

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 200 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 30 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De Erasmusuitwisseling was zeer leerrijk, ook qua studiemethodes en zelfstandigheid heb ik 

veel bijgeleerd. Ik kan mij nu gemakkelijker aanpassen. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Het is zeker de moeite waard, vooral voor geografen is deze stad midden in de bergen aan te 

raden. 

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: Université Joseph Fourier, Grenoble 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Infosessie over Erasmus 

 Learning agreement opstellen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Op voorhand was geen taalvoorbereiding nodig, basis frans was reeds aanwezig. 

 Ter plaatse heb ik Franse lessen gevolgd (3ECTS) maar hier leerde ik niet veel bij. Ik 

leerde meer van het Franse taalgebruik in het dagelijkse leven (lessen, vrienden,...). 

2.3 Zoeken naar logement 

 De universiteit heeft het logement geregeld. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Learning agreement aanpassen 

 Logement aanpassen 

 CAF-beurs in orde brengen 

 Fiets huren 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende. 

 Veel hulp in het samenstellen van het Learning agreement was er echter niet. Verder 

ben ik enkel met hen in contact gekomen voor wat administratieve bestempeling van 

papieren. 

 De communicatie met professoren was erg wisselend: sommigen waren niet 

bereikbaar via mail en stonden niet open voor vragen, anderen dan weer wel. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding en 

leverde me veel waardevolle kennis en vaardigheden op. 

 Het leermateriaal was echter onvoldoende.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met 

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 200 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 



5. Persoonlijke getuigenis 

 Op vele vlakken is deze uitwisseling een meerwaarde voor me gebleken: 

1. Helemaal zelfstandig leren leven (= ook wassen, administratie regelen,...) 

2. Een inzicht krijgen in hoe geografie ook anders kan worden onderwezen. 

3. De kans krijgen om interessante vakken te volgen die niet aan de UGent worden gegeven 

met veldexcursies in een totaal ander landschap. 

4. Internationale vrienden maken. 

5. De Franse cultuur beleven. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Schrik niet terug van de administratieve rompenslomp, het is de moeite waard. 

Ga niet direct af op wat de universiteit jou voorschotelt als logement, want in ons geval was 

dit in een enorm slechte buurt gelegen.  

Vraag een CAF beurs aan in Frankrijk. 

Huur een fiets. 

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: Université Joseph Fourier, Grenoble 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement en application form 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Basiskennis Frans is voldoende (niveau secundair onderwijs) 

 Ter plaatse heb ik Franse lessen gevolgd die meetelden voor 3 studiepunten. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb papieren gekregen van de Universiteit van Grenoble zelf. De faculteit 

Geografie ligt echter niet in het universitair domein, maar eerder in het Zuiden van 

Grenoble. Daardoor bieden ze je een logement aan die vlakbij deze faculteit gelegen 

is maar die persoonlijk niet aan te raden is vanwege veiligheidsomstandigheden. 

 Wij zijn na een maand zelf op zoek gegaan naar logement. De ideale plaats voor 

geografen is Résidence Chavant, wat tussen het centrum en de faculteit gelegen is. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Aanmelden bij het secretariaat 

 Verandering van logement 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 We werden altijd zeer goed geholpen door het secretariaat. De meeste docenten 

waren zeer aanspreekbaar, sommigen wat minder. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling heeft mijn interesse voor Geografie enorm gestimuleerd en leverde 

me zeer waardevolle kennis en vaardigheden op. 

 Ik was enkel ontgoocheld dat we niet elk vak mochten kiezen. Zo waren wij de enige 

instelling die de vakken Engels en Wintersport niet mochten volgen omdat dit niet in 

onze lijn van de Geografie lag. Terwijl dit net een unieke kans is om mee te maken. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met 

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 60 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 190 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 50 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR 



5. Persoonlijke getuigenis 

Het is interessant om het geografisch werk te ervaren waar je werkelijk middenin de bergen 

zit. Zo zijn we geregeld op excursies geweest. We zijn zelf in de bergen getrokken voor 3 

dagen om de geomorfologie te bestuderen, hebben boringen uitgevoerd en de hydrologische 

werking van bergsystemen onderzocht. Dit kan je vanuit België enkel theoretisch leren, 

daarom was dit zeker een meerwaarde die me veel beter zal bijblijven. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Vraag voor je huisvesting in Résidence Chavant, of Rabot aan (voor geografen, andere 

opleidingen zitten in het universitair complex). 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: Université Joseph Fourier, Grenoble 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Alles was erg duidelijk en verliep vlot. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik  heb  geen  taalcursus  gevolgd  voor  vertrek. Dit  is wel mogelijk  aan  het UCT  van 

UGent. 

 Ter plaatse heb ik een cursus Frans voor Erasmusstudenten gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 De universiteit stelde zelf voor om in één van hun residenties te verblijven. Dit heb ik 

dan ook gedaan. Het was dicht bij mijn Faculteit, niet de grootste luxe maar het was 

dan ook goedkoop. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Dit was behoorlijk veel werk en  soms onduidelijk. Het  lessenrooster  samen  stellen 

was ook niet zo gemakkelijk, maar is uiteindelijk wel goed gekomen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Ze hielpen me voldoende en stuurden snel terug op mijn e‐mails. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij erg 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Mijn interesse in Geografie is erg gestimuleerd door de Erasmusuitwisseling.  

 Het leermateriaal was goed opgesteld en vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met 

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 150 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 15 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR 

 

   



5. Persoonlijke getuigenis 

Ik  ben  zeer  blij  dat  ik  op  Erasmus  ben  gegaan  en  ben  zeker  enkele  ervaringen  rijker. De 

vakken sloten redelijk goed aan bij deze van de Universiteit Gent. De grootste moeilijkheid 

was toch de taal, maar ik voel wel dat ik het Frans beter onder de knie heb. Zeker bij luisteren 

en  lezen voel  ik een verbetering. Ik zou het zeker aan  iedereen aanraden om op Erasmus te 

gaan! 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

  Niet te lang wachten om al het papierwerk in orde te brengen. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Chemie 

 Gastinstelling: Université Joseph Fourier 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste en 2de semester 2014‐2015 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Invullen van Learning Agreement 
2.2 Taalvoorbereiding 

 geen 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Er is een nationale huisvestingsorganisatie genaamd Crous die studenten in 
Frankrijk helpt met het vinden van logement. Zij zoeken een kot voor jou. 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 Mijn Erasmusverantwoordelijke was altijd correct en vriendelijk. Hij hielp me 
goed met alle documenten en problemen 

 Je moet met de plaatselijke Erasmusverantwoordelijke al je vakken inplannen 
en eventueel veranderingen aan het oorspronkelijke learning agreement 
aanbrengen.  

 Je kan best een verzekering afsluiten en een bankrekening openen.  
 Ook voor je huurcontract heb je een aantal documenten (identiteitskaart, 

verzekering) nodig om iets te kunnen huren. 
 In Frankrijk kan je ook je CAF aanvragen. Dat is financiële hulp van de 

overheid bij het huren van een kot. Zij betalen 25-50 % van de huur terug maar 
ook hiervoor moet veel administratie in orde worden gebracht. 

 
3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Ik heb me in UJF kunnen specialiseren in nanochemie. 
 
3.2. Begeleiding & Leermateriaal 

 Feedback op de gegeven vakken was niet echt voorzien 
 De communicatie met de lokale verantwoordelijke liep soms wat stroef omdat veel 

professoren hun mail niet bekeken. De hoofd van de opleiding daar had ook geen 
ervaring met Erasmusstudenten wat soms tot enige verwarring leidde. 

 Het was soms moeilijk om aan al het leermateriaal te komen omdat de professoren de 
PowerPoints niet online zetten maar de meeste proffen gaven wel een papieren versie 
van de ppt aan het begin van elke les. 



 
3.3. Moeilijkheidsgraad & Beoordeling 

 Ik vond dat de examens snel op elkaar volgden, enkele per week.  
 De examens waren meestal niet heel moeilijk maar de tijd die je nodig had om 

alle vragen op te lossen was meestal meer dan de tijd die je kreeg om het 
examen in te vullen. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 300 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Andere kosten (per maand): 150 EUR (reisjes, kledij, uitgaan) 

5. Persoonlijke getuigenis 

 Je leert zeer veel mensen kennen.  
 Je leert veel bij over cultuur.  
 Je kan vakken volgen die je niet kunt volgen aan de UGent. 
 Je kan veel reizen en nieuwe dingen ontdekken.  
 In Grenoble kan je gaan skiën. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Ga in het begin naar alle activiteiten geregeld door de plaatselijke 
Erasmusverantwoordelijken en je leert meteen veel mensen kennen. 

 Zorg dat je weet bij wie je terecht kan om alle Franstalige documenten in te 
vullen en over je vakken te spreken. 

 Bereid op voorhand al veel documenten voor. Eenmaal ter plaatse moet je 
meer documenten in orde brengen dan op voorhand. 
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