
1. Algemeen 

Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 
Gastinstelling: University of Nottingham 
Land: Verenigd Koninkrijk 
Periode: 22/09/2019 tot en met 24/01/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Opstellen van het learning agreement 

• Ondertekenen Beurscontract 
 

2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: 80% op Engels in het middelbaar of IELTS taaltest afleggen 
Tijdens: geen 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Van zodra je een offer van de University of Nottingham gekregen en geaccepteerd 
hebt, kan je een aanvraag doen voor een kot via de universiteit. Als je er op tijd bij 
bent, geraak je via hier normaal gezien aan een kot. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Eventuele aanpassingen van je learning agreement. Dit document moet daar 
ondertekend worden, net zoals het "confirmation of arrival" document. Bij student 
services helpen ze je hiermee. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Er was zeer goede begeleiding aan de University of Nottingham. De proffen waren 
zeer aanspreekbaar. Ook kreeg ik in het begin een "personal tutor" aangewezen bij wie 
ik terecht kon met allerlei problemen. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Ik heb zowel kennis opgedaan die ik ook aan de UGent zou opgedaan hebben, maar 
daarnaast heb ik ook extra kennis opgedaan door een vak op te nemen dat ik 
waarschijnlijk niet aan de UGent gevolgd zou hebben. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

De examenperiode duurt slechts twee weken. Bijgevolg vallen de examens zeer kort 
op elkaar. Dit kan zeker het geval zijn bij Eramsusstudenten omdat de vakken dan 
vaak uit verschillende richtingen komen en deze roosters dus niet op elkaar afgestemd 
zijn. Er is echter genoeg "bloktijd" voor de start van de examens om alles voor te 
bereiden. De examens zelf duren gemiddeld 1,5-2 uur waardoor vooral tijdsdruk een 
rol speelt. Inhoudelijk waren de vakken niet moeilijker dan in Gent. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 610 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 00 EUR 
 



5. Persoonlijke getuigenis 

Studeren aan The University of Nottingham was voor mij echt een meerwaarde! Deze 
universiteit is zeer internationaal waardoor je mensen van overal leert kennen. Er zijn 
ook heel veel faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een zeer uitgebreide sportschool, wat ik 
echt een meerwaarde vond. De campussen zijn heel mooi en het is echt heel fijn om 
een paar maanden in zo'n omgeving te studeren. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Ik zat in een home van de universiteit samen met allemaal internationale studenten die 
ook na 1 semester weer vertrokken. Ik vond dit een enorme meerwaarde en raad het 
dus zeker aan om via de universiteit aan een kot te geraken. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: University of Nottingham 

 Land: Groot-Brittanië 

 Periode:  20-09-18 tot 30-01-19 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement opstellen 

2.2 Taalvoorbereiding 

minstens 80% op examen Engels in middelbaar OF IELTS test waarbij gemiddeld (over alle 

categoriën) mintens 6.5 gescoord moest worden & mintens 6.0 per categorie 

2.3 Zoeken naar logement 

De universiteit belooft elke internationale student een plekje in een home. Dit jaar is het 

volledig fout gelopen en waren er te veel studenten voor het aantal beschikbare kamers. Ik 

ben dan op allerlei sites beginnen zoeken (een maand voor vertrek). Housing voor een half 

jaar is niet gemakkelijk te vinden. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Student Services is beschikbaar voor al je vragen. 

In het begin veel problemen gehad omdat iedereen me vast de kast naar de tafel stuurde. Ik 

had nog geen IELTS resultaten en men wou me niet inschrijven vooraleer ik die resultaten 

kon voorleggen. Ik neem de instelling wel kwalijk dat ze me zo aan m'n lot overgelaten 

hebben in het begin. Voornamelijk als je weet dat het hun eigen fout was dat ik pas zo laat 

die taaltest kon afleggen. Mijn applicatie werd namelijk pas geaccepteerd midden augustus 

en er was maar één beschikbare datum meer vrij om de IELTS test af te leggen in Brussel 

vooraleer ik vertrok. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goed contact met proffen mogelijk (zeer aanspreekbaar). 

De lesgever bracht telkens afgeprinte handouts mee naar elke les. Ik heb geen boeken 

moeten aankopen. 

3.2 Inhoudelijk 

Het heeft me vooral bijgeleerd in welke discipline ik specifiek geïnteresseerd ben. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Een andere manier van leren. De examens zijn zo opgesteld dat vooral de tijdsdruk de 

student nekt. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  240 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 600 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR  

 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Ik ben vooral persoonlijk veel ontwikkeld/gegroeid. Ik heb leren zelfstandig zijn en mijn mond open 

doen wanneer ik vragen had. Voornamelijk m'n kennis van de Engelse taal vind ik het grootste 

voordeel. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Opzoeken of het nodig is om een IELTS test af te leggen of niet. Zorgen dat je een plekje krijgt in een 

home zodat je snel vrienden kan maken. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie  

 Gastinstelling:  University of Nottingham 

 Land:  UK 

 Periode:  2de semester 2013-2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

  Standaard Erasmus formulieren 

2.2 Zoeken naar logement 

 Universitair logement via promotor in Nottingham 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

3.2 Inhoudelijk 

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

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

Universiteit Gent matig. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 20 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR 

 

  

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling:  University of Nottingham 

 Land:  UK 

 Periode:  2013-2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Bilateraal akkoord,  

 Learning Agreement,  

 Online Application in mei om offer of Study te verkrijgen (opgeven welke vakken bij 
voorkeur te volgen, maar dit kan wijzigen bij aankomst in september) 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Geen vereist niveau,  

 Zelf taallessen (Engels) gevolgd 
2.3 Zoeken naar logement 

 Zelf op de private markt, kan ook via de universiteit (goedkoper op de private markt) 
2.4 Administratie ter plaatse 

 Ondertekening Learning Agreement 

 De coördinatoren van de International Office waren goed georganiseerd en 
communiceerden alles zeer duidelijk. De coördinatie aan de School of Geography 
was voor Erasmus studenten minder formeel georganiseerd. Er is wel een 
coördinator (tutor) die steeds bereikbaar is voor vragen, maar er worden geen 
speciale sessies voor Erasmus studenten georganiseerd. Er wordt ook niet formeel 
met Erasmusstudenten rekening gehouden voor examinatie (geen extra tijd, 
examens zijn anoniem). Ev. kan dat wel bij de verbetering van essays (niet anoniem). 

 De communicatie aan de School of Geography verloopt zeer open en professioneel. 
De Erasmus-tutor is steeds bereikbaar voor vragen en ondersteuning, studenten 
worden aangemoedigd om bij professoren aan te kloppen voor vragen en 
professoren nemen alle tijd om feedback te geven. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

3.2 Inhoudelijk 

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

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was zeer goed opgesteld en vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

Universiteit Gent zwaar.  

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  50 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR 



 

5. Persoonlijke getuigenis 

Op academisch vlak was het een grote opportuniteit om aan de University of Nottingham te 

kunnen studeren. De University heeft heel goeie faciliteiten voor studenten 

(sportvoorzieningen, bibliotheek 24u open, theater, muziek, eet- en drinkgelegenheden, 

groen, dit alles op de campus). De School of Geography is van hoog niveau, de proffen zijn 

zeer toegewijd m.b.t. lessen en organiseren van discussieseminars, en de omgang met 

studenten is zeer persoonlijk. De inhoud van de lessen was ook verschillend van UGent, wat 

een extra meerwaarde betekent. De University is erg internationaal, en Nottingham zelf is 

een studentenstad, dus je kan zowel Britse als internationale studenten leren kennen. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Indien je voor een master naar Nottingham gaat, is dat bijna zeker voor een jaar (de 
belangrijkste vakken zijn jaarvakken, ook in de bachelor). Bekijk goed op voorhand welke 
lessen je aankan en welke niet. De mastervakken eisen veel lees- en schrijfwerk, en je moet 
bereid zijn om daar een groot deel van je tijd in te steken. Ev. kan je ook enkele 
bachelorvakken volgen, die van hoog niveau zijn en een goeie aanvulling zijn op de meer 
theoretische mastervakken. Engelse taallessen op voorhand kunnen handig zijn, vooral voor 
het schrijfwerk. 
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