
1. Algemeen 

• Opleiding: Master Wiskunde 

• Gastinstelling: University of Oslo 

• Land: Noorwegen 

• Periode:  15-08-2021 tot 20-12-2021  
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning agreement Letter of admission Beurscontract  

  

2.2 Taalvoorbereiding 

Taaltest Engels verplicht, geen vereist niveau  

 

Taalvoorbereiding ter plaatse: 

geen 

 

 

2.3 Zoeken naar logement 

Gezocht via SiO, door corona groot tekort aan koten maar via de unief op hotel verbleven 

aan studentenprijs  

 

2.4 Administratie ter plaatse 

Attest verblijfsperiode  

Ik heb enkel contact gehad met lokale coördinatoren via mail. Dit verliep altijd heel vlot en 

vriendelijk. Antwoord kwam altijd heel snel. 

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd? 

De professoren en assistenten waren altijd bereikbaar via mail, maar je kon ook vragen 

stellen tijdens de pauze of na de les. Doorheen het semester moest ik voor elk vak 2 à 3 

verplichte assignments maken, waar uitgebreide feedback op kwam. Deze assignments 

waren nodig om te mogen deelnemen aan het examen maar stonden zelf niet op punten.  

 

De professoren waren heel vriendelijk en toegankelijk. Het niveau Engels is in Noorwegen 

zeer goed dus de taal vormde ook geen obstakel.  

 

Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar? 

Ja. De cursussen waren zeer duur maar waren ook allemaal online beschikbaar, dus het was 

niet nodig om ze aan te kopen. Ook de slides waren nuttig. 

 

3.2 Inhoudelijk 

Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd? 

 



Ik volgde de vakken "Introduction to generalized linear models", "Algorithms: design and 

efficiency" en "Non-life insurance mathematics". Ik had voor het eerst les in het Engels en 

heb ook mondeling examen afgelegd in het Engels.  

 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast, 

moeilijkheidsgraad,...) 

 

Ik had 3 examens die ik qua werklast en moeilijkheidsgraad ongeveer even zwaar vond als 

een examen in Gent (voor een vak van 6 studiepunten). In het algemeen lag de werklast dus 

lager omdat dit vakken waren van 10 studiepunten. Er is niet echt een blok, maar dat was 

ook niet nodig.  

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 570 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 120 EUR (1 boek gekocht)  

4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR (abonnement openbaar vervoer) 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

- Contact met internationale studenten, mix van culturen  

- Zelfstandig leven  

- Verbeterd communiceren in Engels  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Sta open voor alle sociale activiteiten  

 



1. Algemeen 

Opleiding: Bachelor Geografie en Geomatica 
Gastinstelling: University of Oslo 
Land: Noorwegen 
Periode: 22 /01/ 2020 tot en met 15 /06/ 2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Uiteindelijk is alles in orde gekomen, maar het heeft me meer tijd gekost dan gepland, 
zeker rekening houdend met het feit dat ik steeds op tijd was met alles. Wel altijd zeer 
goed geholpen geweest door Regine Coolen (facultair, internationalisering). 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Geen probleem, aangezien Engels mijn moedertaal is. Veel vakken worden in 
Oslo in het Engels gedoceerd. Noors beheersen is dus geen verplichting. 
Tijdens: Niet van toepassing. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Via de universiteit van Oslo kan je een kamer aanvragen (moet wel op tijd gebeuren). 
Zeer handig, aangezien je zelf niet op zoek moet naar een verblijfsplaats in Oslo. De 
'studentendorpen' zijn aangename plaatsen om te wonen en een toffe plaats om 
anderen te leren kennen. 
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Altijd vlot verlopen. Enig minpuntje was dat ik bepaald vakken niet kon opnemen in 
Oslo wegens een beperkt aantal plaatsen. Hiervoor gaven ze de prioriteit aan hun 
eigen studenten. Dit hadden ze vroeger moeten communiceren (een toelating als 
internationale student aan de universiteit van Oslo betekent niet automatisch dat je 
jouw opgegeven vakken zal kunnen volgen). 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Weinig lessen, maar als je het leesmateriaal bijhoudt, dan zijn deze vaak nuttiger dan 
de vele lessen aan de UGent, waar studenten de leerstof tijdens de les moeten 
proberen verwerken. Omwille van de Coronacrisis, werden de lessen vanaf de tweede 
helft van het semester online georganiseerd. De feedback gebeurt online en de 
examens worden anoniem beoordeeld. Indien je niet akkoord bent met het resultaat, 
dan kan je je examen nogmaals laten beoordelen door twee andere proffen, waarna je 
nieuwe score definitief is. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Het was zeer leerrijk om binnen een andere universiteit te studeren, omwille van de 
andere, meer zelfstandige manier van werken tijdens het jaar (meer leeswerk, minder 
les). Alle vakken die ik heb gevolgd in Oslo (Mirgration, diversity & inequality, 
Environment & society, Environmental philosophy) waren enorm verrijkend, niet alleen 
omdat ik ze zelf kon kiezen, maar ook omdat ze buiten mijn studiegebied (Geografie & 
geomatica) brachten. Mijn (wetenschappelijk) Engels is ook verbeterd tijdens mijn 
Erasmusverblijf. 
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 

De examens werden voor mijn vakken volledig anders georganiseerd (take home 
exams, waarbij je enkele dagen de tijd krijgt om een paper te schrijven o.b.v. het 
leesmateriaal en je notities van de lessen). Deze manier van werken lag me duidelijk 
beter. Had het gevoel dat ik meer was aan het bijleren/onthouden en de 
examenperiode was ook minder stresserend dan in Gent. Er was wel enorm veel 
leesmateriaal voor elk vak, dus tijdens het jaar moest ik vrij veel werken. 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR - 200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 150 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik heb enorm veel bijgeleerd door mijn uitwisselingsvakken, veel nieuwe en toffe 
mensen leren kennen en genoten van de prachtige omgeving rond Oslo en van andere 
delen van Noorwegen. Vanuit het stadscentrum sta je op 15 minuten in de natuur en 
kan je in de bossen gaan wandelen, gaan zwemmen in één van de vele meren of 
gezellig buiten barbecueën met vrienden. De stad zelf heeft ook veel te bieden 
(stadsparken, eilanden in de fjord van Oslo, musea,...), maar als student is uit eten en 
drinken vrij duur. Heb dit zelf dus bijna nooit gedaan. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

• Reis naar het noorden van Noorwegen in maart (met wat geluk zie je het 
noorderlicht) 

• Barbecueën of een kampvuur maken rond één van de vele meren ten noorden van 
Oslo (zeer gemakkelijk te bereiken) 

• Wandelen doorheen de bossen (ontelbare wandelpaden) en genieten van de vele 
uitzichtpunten boven Oslo 

• De eilanden bezoeken in de fjord van Oslo 

• In de zomer: heel erg veel zwemmogelijkheden (meren, de eilanden in de fjord,...) 

• In de winter: skiën, schaatsen, fitness (betaalbare abonnementen via de universiteit) 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Universitetet i Oslo 

 Land: Noorwegen 

 Periode:  01/08/2018 - 31/12/2018 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Dit viel al bij al heel goed mee. Het voordeel voor de richting wiskunde is dat we niet met 

zovelen zijn zodat, tenminste in mijn geval, we een bestemming konden kiezen in plaats van 

een hele lijst met bestemmingen en motivatiebrieven te moeten invullen. 

2.2 Taalvoorbereiding 

Mijn Engels was goed genoeg, dus extra voorbereiding was niet vereist. 

2.3 Zoeken naar logement 

Heel efficiënt. Goed georganiseerd van de logement-organisatie SIO gelinkt aan UiO. Elke 

internationale student heeft een gegarandeerde plek in 1 van hun accommodaties.  

Was heel gemakkelijk en overzichtelijk om hiervoor aan te melden.  

 

Aan te raden om al aan te melden voor logement voor je zelfs maar bent geaccepteerd aan 

de universiteit. 

2.4 Administratie ter plaatse 

Verliep vrij vlot.  

Mails werden beantwoord binnen de 2 dagen meestal en info-punten op de campus waren 

ook heel efficiënt en hulpvol. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

MAT4510: chaotische professor. Heel het semester lang werd er gefocust op theorie en aan 

het einde van het semester bleek dat het examen voornamelijk uit oefeningen zou bestaan. 

Er werden uiteindelijk nog 2 oefeningen-lessen ingepland een week voor het examen.  

Andere vakken: vlot geen commentaar. 

3.2 Inhoudelijk 

Er is een heel typische manier van werken met verplichte taken doorheen het semester die je 

binnen 2 weken moet maken, wat je wel goed leert omgaan met werken onder druk.  

Vakspecifiek, vak Noors echt aan te raden, als je in een land verblijft voor 5 maanden is het 

toch wel minste wat je kan doen de taal proberen leren. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De examenperiode was goed te doen.  

Met maar 3 vakken is de werklast tijdens de examens lager dan in Gent. Dit wordt 

gecompenseerd door de grote en regelmatige taken doorheen het jaar, waardoor de totale 

werklast wel overeen komt met deze in Gent. 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 425 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR   



4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 45 EUR (transport) 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Noorwegen is een prachtig land om in rond te reizen. Mooie steden en prachtige natuur.  

Ook fantastische mensen ontmoet. Mensen van over de hele wereld, waarvan ik zeker ben dat ik ze 

nog lang zal kennen.  

In totaal één van de beste ervaringen van mijn leven. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Reizen: ga zeker naar het noorden, prachtige natuur en prachtig noorderlicht.  

Verblijf: ik raad aan te verblijven in studentenverblijven Sogn of Kringsjå (via SIO), daar bevinden zich 

de meeste internationale studenten. Sogn is iets gezelliger en heeft een frequentere verbinding met 

openbaar vervoer. Kringsjå langs de andere kant ligt vlak naast een prachtig meer en je kijkt vanuit 

veel koten uit op bossen.  

Breng hoofdkussen en donsdeken mee, want niet aanwezig in bemeubelde kamers.  

Er is geen wi-fi, dus neem een router mee, of tenminste een LAN-kabel. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Biologie 

 Gastinstelling: University of Oslo 

 Land: Noorwegen   

 Periode:  10/08/17 – 22/12/17  
 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Vakken in orde brengen  

Beurs in orde brengen  

... 

Over het algemeen is alles zeer goed verlopen! Professor Lens heeft altijd zo snel 

mogelijk op mijn mails en vragen geantwoord.  

 
 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Taaltest afleggen, geen vereist niveau  

Tijdens: Geen taalvoorbereiding nodig, ik sprak Engels daar  
 

2.3 Zoeken naar logement 

Via de universiteit van Oslo is het vinden van een verblijf vrij snel gegaan  
 

2.4 Administratie ter plaatse 

Goed verlopen, alles was duidelijk. Het enigste probleem dat ik soms had, was dat het 

niet superduidelijk was welke papieren de UGent nog wou dat ik in orde bracht, 

aangezien dit niet duidelijk staat aangegeven op Oasis. Soms moest ik daarvoor da ook 

nog extra mails sturen voor informatie hierover, waardoor het vaak lang wachten was 

vooraleer ik bepaalde zaken in orde kon brengen.  

 

Communicatie met de lokale coördinatoren liep in de meeste gevallen zeer vlot.  

 

Erasmusbeurs pas in november ontvangen. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 Goede begeleiding leermateriaal was tijdig beschikbaar. 

 

3.2 Inhoudelijk 

Het vak Marine Benthic Ecology heeft mij zeer veel extra info opgeleverd, zeker 

dankzij onze week stage in Drøbak. In alle vakken werd er ook veel meer gesproken 

over de situatie in 'the arctic', dan bij ons. Mijn laatste vak 'Distribution modelling' 

heeft mij beter met R leren werken en in detail geleerd hoe ik data over de distributie 

van soorten moet analyseren.  
 



3.3 Moeilijkheidsgraad 

Dankzij het module-systeem was ik goed mee met de vakken en telkens goed 

voorbereid voor de examens  

 

 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 376 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 210 EUR  

5. Persoonlijke getuigenis 

Zeer veel! Ik ben veel zelfstandiger geworden, ik heb nog een groter besef gekregen 

van de waarde van geld, ik heb mensen van verschillende landen en verschillende 

culturen leren kennen, wat een enorme verrijking was. Ik heb rondgereisd, ik heb 

prachtige natuur gezien, ik heb superveel nieuwe dingen bijgeleerd.  
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Probeer op voorhand te bespreken wat je allemaal moet doen om je beurs in orde te 

brengen, want ik heb nog altijd geen idee waar of hoe het bij mij is fout gelopen, 

waardoor ik het pas zo laat heb ontvangen. Zorg dat je goed weet welke papieren 

wanneer moeten ondertekend worden en waar je ze moet opladen, want dit is niet 

altijd duidelijk op oasis.  

Geniet van elke moment, want het gaat veel sneller dan je denkt!  

Maak van elk moment het beste, ook moest het even tegenzitten! 
 



1. Algemeen 

• Opleiding: Master Biochemie-Biotechnologie 

• Gastinstelling: University of Oslo 

• Land: Noorwegen 

• Periode: 2de semester 2011-2012 
 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• List of records  

• Applicationform  

• Learning agreement 
2.2 Taalvoorbereiding 

• Engels, indien dit nodig is voor jou. 

• Noors was niet mogelijk om op voorhand te leren in Gent. 

• Ik heb ter plaatse talloze Noorse taalcursussen gevolgd, op alle niveaus en 
gedurende de tijd die je beschikbaar hebt (van crash-cursusen tot 
semestercursussen). Nooit verplicht maar een aanrader als je geïnteresseerd bent 

2.3 Zoeken naar logement 

• Via de Universiteit van Oslo word je zeer goed begeleid in het vinden van een 
gepaste verblijfplaats (Er zijn vele Student Villages in Oslo). 

2.4 Administratie ter plaatse 

• Aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau van je verblijfperiode in Oslo. 
 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen zeer goed. 

• Zeer professionele en persoonlijke ondersteuning droegen bij tot een zeer positieve 
ervaring dat ik heb met Oslo. 

• Indien gewenst, kon ik communiceren naar andere professoren en 
verantwoordelijken maar dat heb ik nooit nood toe gehad. 

3.2 Inhoudelijk 

• De uitwisseling betekende een zeer grote 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: 3500 NOK 
4.2 Huisvesting (per maand): 2200 NOK 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 1000 NOK  
4.4 Overige kosten: 300 NOK per maand 

 
 
 



5. Persoonlijke getuigenis 
De zeer internationale omgeving waarin ik mij thesis uitvoerde, zorgde ervoor dat ik nu 
opgemerkt word voor het invullen van PhD posities in heel Europa. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Oslo is de duurste Europese stad om in te leven. Spaar voldoende op voorhand (de 
erasmusbeurs is slechts een fractie van wat je nodig hebt!).  
Studentenleven is heel uitgebreid en biedt vele mogelijkheden op alle mogelijke vlakken 
(cultureel, sport, educatief, ontspanning, ...).Alle grote evenementen worden meegedeeld 
via de website van de Universiteit. De kleinere evenementen (Erasmus-groepen als ESN, 
Student Village organisaties, ...) worden vaak gecommuniceerd via Facebook. Het hebben 
van een profiel (en deze groepen toevoegen) is dus een must als je je volledig wil engageren! 

 



1. Algemeen 

• Opleiding: Master Geografie 

• Gastinstelling: University of Oslo 

• Land: Zweden 

• Periode: 1ste semester 2011-2012 
 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Naar aanleiding van de uitwisseling dienden 2 formulieren te worden ingediend 
(Application form en learning agreement).  

• Wat betreft het learning agreement heeft dit wegens mijn situatie (deels 
voorbereidingsprogramma/2e master) en wegens communicatieve problemen voor 
moeilijkheden gezorgd. Eerst was men overeengekomen dat een vak uit het 
voorbereidingsprogramma mocht vervangen worden door een vak aan de 
buitenlandse instelling maar dit bleek achteraf niet het geval te zijn waardoor ik dit 
vak nog in 1e semester moest afleggen. Verder weinig problemen ondervonden. 

• Proffen waren bereikbaar voor het ondertekenen en goedkeuren van de formulieren 
2.2 Taalvoorbereiding 

• Ik heb een taalcursus aan de UiO gevolgd ter waarde van 10 studiepunten. Dit was 
zeer interessant en zeker een meerwaarde aan mijn uitwisseling. 

2.3 Zoeken naar logement 

• De voorbereiding m.b.t. logement was beperkt. Ik werd door de UiO verwezen naar 
de website www.sio.be die verantwoordelijk is voor de huisvesting. Op deze website 
kan men een top 5 samenstellen in welke studentenwijk/woning je terecht wilt 
komen. Bij aankomst werd bepaald waar (studentenwijk/woning) en in welke kamer 
je terechtkwam op basis van die top 5. Mijn accommodatie was mijn eerste keuze. 

2.4 Administratie ter plaatse 

• Bij aankomst werd alles vrij duidelijk gecommuniceerd.  

• Learning Agreement diende echter nog aangepast te worden en door uitstel van het 
opnieuw doorsturen naar de UGent kon mijn uiteindelijke programma niet worden 
goedgekeurd (hierdoor is 1 vak niet opgenomen op mijn diploma). 

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

• De plaatselijke coördinatoren waren goed beschikbaar. In het begin was het niet zo 
eenvoudig om uit te vinden waar deze zich bevonden maar dit werd later snel 
duidelijk. 

• De begeleiding van de professoren was zeer goed! De professoren waren zeer 
bescheiden en goede leerkrachten. Ze sloegen er zeker in om de interesse op te 
wekken. Communicatie en discussie werd aangemoedigd. 

3.2 Inhoudelijk 

• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding. 

• Ook het leermateriaal was zeer goed. 

http://www.sio.be/�


3.3 Moeilijkheidsgraad 

• De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren gemiddeld in vergelijking 
met de Universiteit Gent.  

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 411 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 tot 300 EUR  
4.4 Studiemateriaal: 25 EUR 
4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 
5. Persoonlijke getuigenis 

Een internationale uitwisseling verrijkt u op alle mogelijke manieren. Je komt ergens terecht 
waar je niemand kent en je bent verplicht om je sociale kwaliteiten te gebruiken om een 
nieuwe vriendenkring op te bouwen. Je komt veel te weten over Noorwegen en andere 
culturen. Daarnaast is mijn Engels er sterk op verbeterd en heb ik van de kans kunnen 
genieten om een basis Noors te leren. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Probeer je learning agreement zo goed mogelijk in orde te brengen op voorhand. Dit kan 
problemen vermijden. Indien je naar Noorwegen gaat, volg dan zeker de gratis taalcursus. 
Deze is kwalitatief zeer sterk, bovendien voor Nederlandstaligen niet moeilijk. 



1. Algemeen 

• Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 

• Gastinstelling: Universitetet i Oslo 

• Land: Noorwegen 

• Periode: 2de semester 2011-2012 
 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Learning Agreement 
• Erasmusbeurs 

2.2 Taalvoorbereiding 

• Ik heb ter plaatse een vak gevolgd om de Noorse taal te leren. 
2.3 Zoeken naar logement 

• Via de service (website www.sio.no) van de gastinstelling 
2.4 Administratie ter plaatse 

• Ik moest vooral veel veranderen van vakken omdat deze overlappen 
 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen neutraal tot goed. 

• Het contact met professoren en promotoren verliep veel informeler dan aan de 
UGent. 

3.2 Inhoudelijk 

• De uitwisseling betekende geen 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: 100 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR  
4.4 Studiemateriaal: 50 EUR 
4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 
5. Persoonlijke getuigenis 

Ik had veel meer verwacht van de Erasmus-ervaring waar iedereen het altijd over heeft. 
 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Meer dan 2 keer nadenken vooraleer op Erasmus te gaan, en vooral erg veel vooronderzoek 
doen over het land en de universiteit waar je naartoe gaat. 

 

http://www.sio.no/�


1. Algemeen 

• Opleiding: Master Wiskundige Informatica 

• Gastinstelling: Universiteit Oslo 

• Land: Noorwegen 

• Periode: Academiejaar 2011-2012 
 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

• Hier was eerst wat verwarring, ik heb eerst een Erasmus aanvraag ingevuld op 
papier, later kreeg ik te horen dat dit eigenlijk op een website moest gebeuren. 
Desondanks heb ik qua administratieve verplichtingen geen problemen gehad. 

2.2 Taalvoorbereiding 

• Ik heb geen taalvoorbereiding moeten doen omdat bijna iedereen in Noorwegen 
zeer goed Engels spreekt. 

• Er wordt tijdens het semester een introductiecursus Noors gegeven waar je je 
gemakkelijk voor kan inschrijven, maar ik had dit niet nodig. 

2.3 Zoeken naar logement 

• Logement voor uitwisselingsstudenten werd door de universiteit gegarandeerd in 
één van hun "student villages". Het was dus niet nodig om op de privémarkt te 
zoeken. 

2.4 Administratie ter plaatse 

• Ik ben twee keer bij de studentenadministratie geweest voor de formaliteiten 
waarna alles in orde was. 

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.  

• De lokale coördinatoren waren vlot bereikbaar, zowel in persoon als via email, en 
alles werd snel afgehandeld. 

• Ook de professoren waren zeer aanspreekbaar. 
3.2 Inhoudelijk 

• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding en heeft 
mijn interesse in mijn vakgebied erg gestimuleerd.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

• De moeilijkheidsgraad en de werklast is gemiddeld in vergelijking met Universiteit 
Gent. 

 
4. Kosten 

4.1 Huisvesting (per maand): 375 EUR 
4.2 Studiemateriaal: geen extra kosten 

 
 
 
 



5. Persoonlijke getuigenis 
Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie.  
Ik ben nog meer tevreden over het sociale aspect en de vele nieuwe contacten die ik heb 
kunnen leggen aan de hand van het "buddy group" systeem van de universiteit. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Het is belangrijk om op tijd in Oslo te zijn. Je kan op voorhand enkel een plaats in een 
bepaalde student village reserveren (waaruit Sogn voor uitwisselingsstudenten de beste is), 
maar geen specifieke kamer. Binnen elke student village zijn verschillende prijsklassen voor 
de kamers. Als je te laat bent zullen enkel de dure kamers nog overblijven. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: Universiteit van Oslo 

 Land: Noorwegen 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement 

 Application form 

 Transcript of records 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Dit was niet nodig, mijn Engels was op een voldoende hoog niveau doordat de 

Master Biologie aan de UGent ook Engelstalig is. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Via SiO worden uitwisselingsstudenten geholpen. Logement is verzekerd.  

 Via een applicatie-procedure kan je een gewenste studentenbuurt en kamer kiezen. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Confirmation of Arrival laten ondertekenen/stempelen door de gastuniversiteit en dit 

doorsturen naar Gent. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Je moet vooral zelf uitzoeken hoe, wat, waar en wanneer. Maar eenmaal op de juiste 

plek met de juiste documenten is iedereen heel behulpzaam. 

 De relatie tussen studenten en proffen was optimaal, het was erg gemakkelijk om in 

interactie te treden. 

3.2 Inhoudelijk 

 Het leermateriaal was goed. 

 De uitwisseling leverde me waardevolle kennis en vaardigheden op. 

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 heen en terug 

4.2 Huisvesting (per maand): 540 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 à 200 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 5 EUR 

4.5 Overige kosten: 50 EUR per maand voor een abonnement voor het openbaar vervoer 

 

  



5. Persoonlijke getuigenis 

De grootste meerwaarde is voor mij de mogelijkheid tot verwerving van kennis of het volgen 

van vakken die niet worden aangeboden in Gent. De nieuwe studieomgeving, nieuwe 

vrienden, ... 

Het is meer dan de moeite waard, ik ben heel blij met  mijn keuze en het is een nooit te 

vergeten ervaring. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Laat je niet afschrikken door het 'nieuwe', de dure levensstijl van Scandinavië of de vreemde 

taal. Niets is onoverkomelijk en alles is de moeite zeker waard. 

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling: Universiteit van Oslo 

 Land: Noorwegen 

 Periode: academiejaar 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Dit verliep erg vlot. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Op voorhand was geen taalvoorbereiding nodig en ook ter plaatse heb ik geen 

taalcursussen gevolgd.  

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb dit geregeld via student housing op sio.no. Dit verliep erg gemakkelijk. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Dit verliep traag en was niet erg goed georganiseerd.  

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 De communicatie verliep goed, via email soms wat traag. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling stimuleerde mijn interesse in Biologie enorm en leverde me zeker 

waardevolle kennis en vaardigheden op. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 100 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

De grootste meerwaarde lag voor mij in zelfstandigheid, Engelse lessen, sociaal contact en 

het opdoen van nieuwe ervaringen. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Wees voorbereid voor de financiële kant, afhankelijk van het land dat je kiest. 

  



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskundige informatica 

 Gastinstelling: Universiteit van Oslo 

 Land: Noorwegen 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement opstellen 

 Applicatie bij Oslo University 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Taalvoorbereiding was niet nodig, alle lessen worden in het Engels gedoceerd. 

 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursus gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit werd geregeld door de Universiteit van Oslo. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Learning agreement laten ondertekenen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Het aanvraagproces werd goed begeleid en ik kon er altijd terecht met mijn vragen. 

 Mijn promotor heeft mij steeds goed begeleid doorheen mijn Erasmus ervaring. 

3.2 Inhoudelijk 

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

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en werd vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig tot licht in 

vergelijking met de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 50 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Mijn Erasmus ervaring was vooral een persoonlijke verruiming. Je komt in contact met 

andere culturen, een andere academische aanpak,... In de informatica opleiding in Gent 

worden andere  accenten gelegd dan in de opleiding in Oslo. 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Probeer een plaats te kiezen met veel andere buitenlandse studenten. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Fysica & Sterrenkunde 

 Gastinstelling: Universiteit van Oslo 

 Land: Noorwegen 

 Periode: 2de semester 2012-2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Erasmuscontract tekenen 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er werd geen taalvoorbereiding vereist. 

 Ter plaatse heb ik Noorse lessen gevolgd maar dit was niet verplicht. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit gebeurde via www.sio.no. Elke student heeft recht op een kot (als hij dit op tijd 

aanvraagt) door deze instelling. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Tekenen van confirmation of arrival 

 Binnenbrengen identiteitsgegevens voor de politie 

 Aanmaken van studentenkaart + bewijs dat we student zijn (voor openbaar vervoer) 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Ik heb één vak moeten veranderen en dat is gemakkelijk gebeurd. 

 De ene professor was zeer goed bereikbaar, een andere helemaal niet. Ik kreeg een 

score C en vroeg feedback, maar heb deze nooit gekregen. 

3.2 Inhoudelijk 

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

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en werd vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

Gent.  

 De werklast van de vakken was zwaar  in vergelijking met de studiepunten.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 510 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR (250 gratis kopieën en gratis cursus) 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 

  



5. Persoonlijke getuigenis 

In Gent is de opleiding fysica vrij theoretisch, met heel veel afleidingen van formules en 

theoretische examens. Daar volgde ik twee vakken waarbij de computer simulaties maakten 

van fysische systemen. We zagen weinig theorie en zelfs als we theorie zagen, moesten we 

die bijna niet kennen. De semesters duurden ook langer (in totaal net geen 5 maand), wat 

toeliet dat we onderwerpen veel diepgaander konden bestuderen. Dergelijke vakken zijn 

onmogelijk in Gent, zowel qua concept als qua diepgang. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Kies voor Erasmus om een andere cultuur te leren kennen, maar zorg er ook zeker en vast 

voor dat het een (persoonlijke) meerwaarde is qua leerinhoud. Geniet van het contact met 

mensen van over de hele wereld, het is de allerbeste leerschool voor de rest van je leven als 

je de tijd die je daar hebt zinvol besteedt. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling:  Universiteit Oslo 

 Land: Noorwegen 

 Periode: 1ste semester 2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Administratieve stappen voor de aanvraag staan goed vermeld op de website, ik heb 

hier geen problemen mee gehad. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Alle  lessen waren  in het  Engels  en ook  zo  goed  als  alle Noren  spreken  voldoende 

Engels waardoor taalvoorbereiding niet nodig was. 

 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursussen gevolgd.  

2.3 Zoeken naar logement 

 Het logement werd geregeld door de gastinstelling. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Alles  was  goed  voorbereid.  Er  is  een  internationale  receptie  waar  je  alle  nodige 

documenten kon afhalen/ondertekenen. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 De Erasmus‐coördinator was gemakkelijk aanspreekbaar, zowel persoonlijk als per e‐

mail. 

 Ook  het  contact  met  de  professoren  was  goed  te  regelen,  ze  waren  altijd 

aanspreekbaar via e‐mail of persoonlijk. 

3.2 Inhoudelijk 

 De  uitwisseling  betekende  een  meerwaarde  voor  mijn  studies  en  heeft  mij 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 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: 250 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 380 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 150 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Een uitwisseling is zowel op sociaal als op academisch vlak een meerwaarde. Je leert nieuwe 

mensen kennen, een nieuwe omgeving, andere aanpak op de universiteit,... 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biologie 

 Gastinstelling:  Oslo University 

 Land:  Noorwegen 

 Periode:  1ste semester 2013‐2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Aanvraagformulier invullen, laten ondertekenen.  

 Learning agreement invullen. 
2.2 Taalvoorbereiding 

 Bepaalde kennis van het Engels  is vereist maar er zijn geen officiële  tests nodig  (in 
mijn geval).  

 Geen kennis van het Noors vereist. 
2.3 Zoeken naar logement 

  Op de website van de gastinstelling moet je zelf zoeken naar huisvesting. 
2.4 Administratie ter plaatse 

  Confirmation of  stay/arrival  laten  invullen bij het  International  relations office van 
de gastinstelling. 

 Zeer vriendelijk. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende. 

 De professoren waren over het algemeen erg bereikbaar en uitermate behulpzaam. 
3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende zeker een grote meerwaarde voor mijn studies en heeft 

mij erg waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was goed opgesteld en vlot te verkrijgen.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

Universiteit Gent matig.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 530 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik ben  in  contact  gekomen met nieuwe onderzoeksvelden binnen de biologie en heb  veel 

geleerd van de gegeven vakken  in de gastinstelling. De culturele meerwaarde was mogelijks 

nog  groter,  ik  heb  veel  nieuwe  culturen  ontdekt  en  vrienden  gemaakt  van  over  de  hele 

wereld.  Mijn  assertiviteit  en  communicatievaardigheden  in  het  Engels  zijn  er  sterk  op 

vooruitgegaan. 

 



6. Tips voor toekomstige studenten 

Zorg ervoor dat je een goed overzicht hebt van de administratieve kant van de zaak, zodat je 
niet voor verrassingen komt te staan. Indien je twijfelt om op Erasmus te gaan, doe het 
gewoon, het verrijkt je wereld en het is een ervaring om nooit meer te vergeten! 

 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Univeristy of Oslo 

 Land:  Noorwegen 
 Periode:  augustus - december 2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Dit verliep vlot, alles was duidelijk omschreven. 
 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Geen taalvoorbereiding, alles verliep in het Engels. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Dit verliep heel erg vlot met de website van sio.no, die studentenkamers in oslo 
beheren. 

  

2.4 Administratie ter plaatse 

 In Oslo zijn er heel veel uitwisselingsstudenten, en dat leidde tot lange wachtrijen bij 
de administratie. Maar eens aan een loket kon alles vlot geregeld worden. 

 Bij vragen en problemen werd ik steeds vlot geholpen. 
 Alles werd duidelijk en tijdig gecommuniceerd, nooit met onverwachte zaken 

geconfronteerd. 
 

 

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 

waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht. 

 Het leermateriaal was vlot en tijdig beschikbaar 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

Universiteit Gent zwaar.  

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 



Deze uitwisseling liet me toe bij te leren over onderwerpen die niet in zoveel detail gegeven 
worden in Gent, tevens gaf het mij de kans om de geschiedenis en landschappen van 
Noorwegen te ontdekken. Ook was het verrijkend om mijn wereldvisie te delen en te 
vergelijken met studenten afkomstig van zo wat overal. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Oslo is duur; je hoeft er geen Noors te kennen, maar een woordje kunnen lezen is wel handig. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: University of Oslo 
 Land: Noorwegen 

 Periode: 1ste semester 2014‐2015 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Deze vielen heel goed mee. Het moeilijkste bij mij was het vinden van vakken 
die aanvaard werden in Gent voor het Learning Agreement. 

 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik hoefde niets van taalvoorbereiding te doen, er was geen verplicht niveau 
voor Engels of voor Noors. 

 Ter plaatse heb ik in mijn vakkenpakket aan UiO een vak Noors opgenomen. 
Een echte aanrader! De taal is niet zo moeilijk voor Nederlandstaligen, en het 
was leuk om in een groep met allemaal uitwisselingsstudenten te zitten. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik had me goed op tijd aangemeld bij de organisatie SiO die alle 
studentenverblijfplaatsen in Oslo regelt, en ik kreeg daar dan ook gemakkelijk 
een kamer. 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 Alles verliep heel vlot en duidelijk. 
 Tijdens de infodag in het begin van het semester werd uitgelegd wie er 

allemaal was en voor welke problemen je naar welke personen moest gaan. 
Telkens ik een probleem had, werd ik snel en vriendelijk geholpen. 

 
3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

 In Geometric structures hebben we hyperbolische meetkunde uitgebreid 
bestudeerd en differentiaalmeetkunde vanuit een ander (veel algemener) 
standpunt bekeken dan we in het 1e bachelorjaar in Gent deden (in het vak 
Differentiaalmeetkunde). 

 Partial differential equations and Sobolev spaces was een heel theoretisch vak, 
en omdat we maar met 4 studenten dat vak volgden mochten we van de prof 
zelf soms aangeven welke stukken we graag wilden behandelen. 

 

 



3.2. Begeleiding & Leermateriaal 

 De begeleiding doorheen het jaar was heel goed, proffen stonden zeer open 
tegenover studenten en we mochten altijd langsgaan met vragen.  

 Feedback op de verplichte oefeningen was goed en duidelijk. Feedback op het 
examen hebben we niet gekregen. Online vind je je punten terug, en als je wil 
kan je een "explanation of grades" aanvragen waarin wordt toegelicht waarom 
je die bepaalde score gekregen hebt (maar dat heb ik niet gedaan). 

 Leermateriaal was geen enkel probleem. 
 
 
3.3. Moeilijkheidsgraad & Beoordeling 

 De werklast was iets lichter dan in Gent, want per semester heb je minder 
vakken doordat alle vakken aan UiO tien studiepunten hebben.  

 De moeilijkheidsgraad van het examen van Geometric structures was vrij 
hoog, die van Partial differential equations and Sobolev spaces was 
gemiddeld. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 230 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 420 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 330 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 40 EUR 

4.5. Andere kosten (per maand): 100 EUR 

5. Persoonlijke getuigenis 

Ik vond het op vele vlakken een meerwaarde om in Noorwegen te mogen studeren. 

 UiO is een moderne, levendige universiteit met goede accomodatie, vele 
activiteiten (lezingen e.d.) en (voor de vakken die ik gevolgd heb alleszins) 
uitstekende professoren. 

 De Erasmuservaring op zich is fantastisch. Je leeft samen met mensen van over 
(letterlijk) heel de wereld, je doet trips en activiteiten samen,... Zo bouw je een 
internationaal netwerk op. 

 Ook het land Noorwegen sprak me erg aan, de natuur is er overweldigend, de 
hoofdstad Oslo is extreem rustig. De Noren zijn heel sportief maar wel wat 
gesloten tegenover anderen. 

 Ik heb veel bijgeleerd over mezelf en ben in positieve zin veranderd door 
volledig voor mezelf te moeten zorgen en door samen met mensen uit totaal 
verschillende culturen samen te leven. 

 
 

 



6. Tips voor toekomstige studenten 

Just do it! Of het nu meevalt of tegenvalt, je zal sowieso veel levenservaring opdoen 
en met een veel bredere kijk terugkeren naar je eigen land! 
Als het mogelijk is, raad ik ook aan om de basis van de taal te leren van het land waar 
je naartoe gaat. Ook al is het meeste in het Engels, toch kom je nog veel dingen tegen 
die enkel in de eigen taal zijn. En mensen in winkels of op straat appreciëren het ook 
als je je best doet om een woordje in hun taal te spreken. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: University of Oslo 

 Land:  Noorwegen 

 Periode:  03/02/2016‐21/06/2016 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

bilateraal akkoord 

2.2 Taalvoorbereiding 

geen vereist niveau 

2.3 Zoeken naar logement 

Via de universiteit van Oslo, sowieso residentie voor Erasmus+ studenten 

2.4 Administratie ter plaatse 

persoonlijk  account  op  universiteitsweb  en  personeelskaart  

vlot geholpen in het studenten center 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

wekelijkse vergadering/feedback 

extra overleg met promoter en supervisors 

3.2 Inhoudelijk 

Masterproef 

cell cultuur, flow cytometrie, qPCR  

R, PLINK, graphpad  

zelfstandig werk, plannen  

journalclub 

3.3 Moeilijkheidsgraad/werklast 

vertraging door celcultuur  

thesis ingediend in tweede zit  

werkdruk niet te hoog, korte werkdagen 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  150 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 310 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

nieuwe manier van werken, minder druk 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

in  een  Noordelijk  land  zoveel  mogelijk  activiteiten  doen  om  de  mensen  te  leren  kennen  

want moeilijk om banden aan te gaan 
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