
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskundige Informatica 

 Gastinstelling: Universiteit Kreta 

 Land: Griekenland 

 Periode: 2de semester 2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Application form invullen (online)  

 Learning agreement invullen (keuzevakken) 

 Erasmuscontract ondertekenen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Geen vereisten, lessen worden in het Engels gegeven op vraag van Erasmus-

studenten 

 Er worden gratis cursussen Grieks aangeboden 

2.3 Zoeken naar logement 

 Er wordt geen logement aangeboden door de universiteit, maar er wordt wel een lijst 

doorgegeven met plaatsen waar Erasmus-studenten aan een voordelig tarief terecht 

kunnen.  

 Daarnaast zijn er ook heel wat appartementen en studio's die niet op de lijst staan 

maar waar je ook goedkoop meerdere maanden kan huren buiten het hoog seizoen. 

Deze moet je dan wel zelf zoeken op het internet of ter plaatste na je aankomst. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Vastleggen van definitieve learning agreement (indien wijzigingen)  

 Bewijs van aankomst laten ondertekenen  

 Voor vertrek: bewijs van vertrek laten ondertekenen 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Er was zeer goede coördinatie en begeleiding tijdens het semester. De voorafgaande 

coördinatie, zoals het op voorhand vastleggen van mijn vakken, liep echter minder 

vlot met veel wijzigingen van beschikbare vakken e.d. 

 Ik kreeg zeer goede en persoonlijke begeleiding door de verantwoordelijke 

professoren. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling was een meerwaarde voor mijn opleiding en leverde me zeer 

waardevolle kennis en vaardigheden op. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheid en de werklast van de vakken zijn gemiddeld in vergelijking met 

Universiteit Gent. 

 

 

 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 50 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 280 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR 

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 80 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De uitwisseling was zeer bevorderlijk voor mijn zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Ook 

al woon ik sinds 5 jaar gedurende de week op kot in Gent, dit is nog heel wat anders dan 5 

maand volledig zelfstandig leven. Ook qua inhoud van de lessen was ik zeer tevreden, en het 

is zeer interessant om eens mee te draaien in een ander systeem dan dat van onze 

universiteit. Ik heb ook heel veel nieuwe vrienden gemaakt, waaronder ongetwijfeld mensen 

die ik later nog terug zal zien. Het was zeker een verrijking en een ervaring om nooit meer te 

vergeten. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

In de toekomst plannen is niet bepaald het sterkste punt van de administratie van deze 

universiteit, dus het heeft niet echt veel zin om bv. lang vooraf je definitieve lijst met vakken 

te willen vastleggen. Ik had dit geprobeerd en heb mijn keuzes meerdere keren moeten 

wijzigen omdat vakken plots niet meer (of opnieuw) beschikbaar werden. Als ik nu opnieuw 

zou gaan, zou ik op voorhand voor mezelf kijken naar de beschikbare vakken zodat ik 

ongeveer weet welke ik eventueel zou willen volgen, maar de definitieve keuze zou ik 

uitstellen tot enkele weken voor aanvang van het semester - om herhaaldelijke wijzigingen te 

voorkomen. 

 

 


