
1. Algemeen 

Opleiding: Master Geografie 
Gastinstelling: Universidade de Lisboa 
Land: Portugal 
Periode: 01/09/2019 tot en met 24/01/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Invullen papierwerk UGent 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Invullen taaltest UGent. 
Tijdens: Taal leren via apps en mondeling communicatie 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Logement gevonden met hulp van de UGent 
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Invullen papierwerk IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território). 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

• Door de taalbarrière was dit van heel verschillende van professor tot professor. 

• Goede hulp, steeds correct en snel in orde. 

• Goede communicatie met meeste professoren anderen lieten de Erasmusstudenten 
eerder aan hun lot over. 
 

3.2 Inhoudelijk 

Veel praktijkgerichte kennis over geomorfologie en klimatologie als evenooi inzichten in 
de sociale tak van de geografie. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Voornamelijk schrijven van essays en het uitvoeren van presentaties. De examens 
werden samen in overleg met de professor bepaald en waren steeds een 
deelpercentage van het totaal punt. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 460 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 500 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 1000 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

• Uitbreiding van de taal 

• Andere manier van studeren 

• Andere manier van kennis verwerven 

• Zelfstandig werken, jezelf behelpen als er zich moeilijkheden voordoen 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Er zijn geen redenen om niet op Erasmus te gaan. 



1. Algemeen 

Opleiding: Bachelor Fysica en Sterrenkunde 
Gastinstelling: Universidade de Lisboa 
Land: Portugal 
Periode: 05/02/2020 tot en met 16/03/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Uitwisselingsaanvraag Oasis  

• Motivering  

• Contactpersonen doorgeven  

• Curriculum in uitwisseling opstellen 
 

2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Portugees was niet nodig. Engels minstens niveau B2. 
Tijdens: Geen. 
 
2.3 Zoeken naar logement 

Logement heb ik gevonden via Uniplaces. Dit is een site waar logementen opstaan 
specifiek voor studenten. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Ik moest me enkel aanmelden om zo m'n Certificate of Arrival in orde te brengen. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

De afstand tot proffen en lesgevers was klein, ondanks dat veel lessen ook online 
waren. Proffen konden makkelijk gecontacteerd worden of er kon zelfs een 
persoonlijke Zoom sessie gehouden worden met sommige lesgevers om vragen te 
stellen. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Veel vakken zijn (nog) meer gericht op computervaardigheid en het begrijpen van 
enkele specifieke programma's. Hierbij heb ik voor het vak Complementary 
Astrophysics het programma Pégase moeten gebruiken. Dit programma simuleert het 
spectrum en andere meetbare grootheden tijdens het leven van een galaxie. Voor 
Quantum Field Theory heb ik dan weer met Mathematica en Mathematica packages 
(zoals FeynArts) moeten leren werken. Ik heb ook het vak Physical Modeling in 
Economics and Finance gevolgd, wat een vak is dat niet aan UGent kan gevolgd 
worden (denk ik). Dit vak heeft inzicht en kennis opgeleverd over hoe beurzen en 
dergelijke gemodelleerd of zelfs voorspeld kunnen worden. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

Omwille van het coronavirus moesten sommige lesgevers hun beoordelingsmanier 
aanpassen. Bijvoorbeeld voor Quantum Field Theory was er een examen gepland wat 
dan vervangen is door een "examen" die we thuis moesten oplossen. Voor andere 
vakken werden presentaties ingevoerd als beoordelingsmethode. Over het algemeen 
was de werklast tijdens de examens minder zwaar dan aan de UGent. Ik heb wel het 
gevoel dat de werklast doorheen het jaar zwaarder was aan ULisboa aangezien er 
bijna van elk vak wekelijks of twee wekelijks een verslag of huistaak verwacht werd. 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 525 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ondanks het vroegtijdig eindigen van m'n uitwisseling door het coronavirus, heb ik wel 
het gevoel dat ik veel nieuwe mensen heb leren kennen, via zowel de universiteit als 
via m'n verblijf. Op persoonlijk vlak heb ik mezelf moeten uitdagen en m'n grenzen 
leren verleggen, waardoor ik gegroeid ben als persoon. Ik heb kunnen proeven van het 
leven in Portugal en heb me ook moeten leren aanpassen hieraan. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ik kan een Erasmusuitwisseling aanraden aan iedereen. In het begin moet iedereen 
zich wel een beetje aanpassen, maar om eens te kunnen proeven van het leven in een 
ander land is voor mij een unieke ervaring. 



1. Algemeen 
 Opleiding: Bachelor Biologie  
 Gastinstelling: Universidade de Lisboa  
 Land:  Portugal 
 Periode:  13/09/16-12/02/17  

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
Verwittigen ziekteverzekering voor langdurig verblijf in het buitenland  

 
2.2 Taalvoorbereiding 
vóór: internetcursus portugees  
tijdens: Cursus Portugees B1.1  
 
2.3 Zoeken naar logement 
Via internet  

 
2.4 Administratie ter plaatse 
Learning agreement in orde brengen  

 
 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
Identiek aan Ugent  

 
3.2 Inhoudelijk 
Veel groepswerk, presentaties en goede praktische opleiding  
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
Gedurende het jaar een grotere werklast omwille van groepswerken en presentaties. 
Moeilijkheidsgraad gelijkaardig aan Gent.  
 
 

4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  xxx EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): xxx EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 
 
5. Persoonlijke getuigenis 

Persoonlijke ontplooiing, andere onderwijsmethoden ervaren, nieuwe taal en cultuur 
bijgeleerd, vrienden van overal  

 
 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Basis portuguees leren  
 



1. Algemeen 
 Opleiding: Master Biologie  
 Gastinstelling: Universidade De Lisboa  
 Land:  Portugal 
 Periode:  12/09/2016 - 30/01/2017  
 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
Lastig administratief werk voor het vinden van overeenstemmende vakken, en 
uiteindelijk veranderd toch alles  

 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór vertrek: Niet van toepassing want geen taalcursus gevolgd voor vertrek  
Tijdens: Zeer goede aanbieding van erasmus taalcursus en heel hard aan te raden 
want je leert er heel veel mensen kennen  
 
2.3 Zoeken naar logement 
Zeer moeilijk in Lissabon door de toename van de erasmusstudenten de voorbije 3 
jaar, we waren met 10 000 erasmusstudenten en kamers zijn heel moeilijk te vinden 
en vaak heel duur  

 
2.4 Administratie ter plaatse 
Aankomst was goed geregeld maar de organisatie van de administratie in Portugal 
loopt heel stroef doordat de professoren vaak niet ingelicht zijn dat er een 
erasmusstudent komt en dat zorgt voor moeilijke situaties  

 
 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
Sommige professoren waren heel begaan met erasmusstudenten anderen trokken 
zich niet veel van mij aan maar over het algemeen werd ik wel goed begeleid en mijn 
examens mochten ook in het engels.  

 
3.2 Inhoudelijk 
Een vak leren in een andere taal, vereist heel veel werk en moeite.  
Het was ook een ander systeem met blokken, dus 3 weken les en dan een examen 
en dit maakte mij veel gemotiveerder om tussentijds te studeren 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
De examens vielen dus altijd na 3 weken les en vaak was er dus heel veel leerstof te 
leren in een korte tijd.  
Ook de taalbarriere zorgde ervoor dat ik heel veel tijd moest steken in het begrijpen 
en vertalen. 
 

4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 360 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  



 
5. Persoonlijke getuigenis 

Fantastische ervaring om een nieuwe cultuur te leren kennen en nieuwe mensen uit 
verschillende landen te leren kennen.  
Ook het zelfstandig zijn heeft mij heel veel bijgebracht en de weg vinden in een 
nieuwe omgeving. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Niet te veel zorgen maken over de learning agreement want als je aankomt 
veranderd alles meestal toch allemaal.  

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Biologie  

 Gastinstelling: Universidade de Lisboa FCUL (faculdade de ciências) 

 Land:  Portugal 
 Periode:  9-09-2015 tot 31-01-2016 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Motivatie brief  

Learning agreement  

Application form  

Beurscontract 

2.2 Taalvoorbereiding 

Geen taalvoorbereiding vereist. Bij het inschrijven vroegen ze wel naar het niveau 

Engels maar normaal hebben studenten uit België wel het juiste niveau om te mogen 

starten. 

Taalvoorbereiding ter plaatse: Intensieve taalcursus Portugees, de eerste 3 weken 
van het academiejaar. Deze cursus werd aangeboden door de universiteit en was van 
goede kwaliteit. Ook leuk om al meteen mensen te leren kennen. Deze was niet 
verplicht maar zeker aan te raden.  
 

2.3 Zoeken naar logement 

Via de vele facebook pagina's of op de website van uniplaces, zelf werd ik 

aangeraden om pas ter plekke een kot te zoeken maar dat is me negatief bevallen. 

Toen ik aankwam waren bijna alle koten al verhuurd, met wat geluk heb ik nog iets 

moois gevonden al lag de huurprijs ver boven mijn budget. Het voordeel is wel dat je 

met je eigen ogen de kamer en je kotgenoten kunt zien.  

Huurprijs normaal rond de 300 euro. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Positief. Had voordien wat schrik dat ik met bepaalde dingen niet in orde zou zijn maar 

door de goede begeleiding werd ik altijd op tijd herinnerd wanneer er iets moest 

ingediend worden. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Begeleiding en feedback waren goed, de docenten/professoren waren bereid om te 

helpen. 

 Leermateriaal was volledig in het Portugees, cursussen hebben ze niet. Er wordt bijna 

altijd verwezen naar boeken die wel in het Engels zijn. Bijna alles is dus te leren via 

zelfstudie (tenzij je Portugees kunt verstaan). 

 

3.2 Inhoudelijk 

 Er werden interessante en minder interessante vakken aangeboden. Aanraders voor 

de 3de bachelor zijn physiology en embryology/histology. Niet de meest gemakkelijke 

vakken maar wel leerrijk. 



 

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 Moeilijkheidsgraad gelijkaardig aan Gent, misschien een beetje gemakkelijker maar 

dat wordt gecompenseerd door de zelfstudie (geldt alleen voor de bachelor waar al de 

lessen in het Portugees worden gedoceerd). Verschilt ook van vak tot vak. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  Brussels airlines erasmus aanbieding 200 EUR h/t 

4.2 Huisvesting (per maand): 370 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xx EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De durf om Engels te praten, specifieke Engelse vaktermen  

Nieuwe omgeving en nieuwe cultuur leren kennen 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zoek op voorhand een kot, vraag eventueel aan studenten die er al eens op erasmus zijn geweest wat 

de juiste buurten zijn en waarop je moet letten. Je kan ook wat vroeger vertrekken zodat je zeker bent 

dat er nog koten beschikbaar zijn. 
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