
1. Algemeen 

Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde 
Gastinstelling: Universita di Padova 
Land: Italië 
Periode: 21/09/2019 tot en met 20/02/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

De inschrijvingsprocedure via OASIS volgen en vervolgens de inschrijvingsprocedure 
via de universiteit van de gastinstelling voor Erasmusstudenten volgen, waar bij twee 
formulieren moeten worden ingediend, een voor de applicatie en een voor het verblijf. 
Je krijgt mails als alles in orde is. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Op zich waren alle vakken in het Engels, waarvoor een B1 Engels werd 
aangeraden, maar dit is zeer evident. Daarnaast heb ik ook nog een taalcursus 
Italiaans A1 aan het UCT gevolgd en dit is zeer nuttig, aangezien de talenkennis van 
de standaard Italiaan niet uitgebreid is. 
Tijdens Voor zij die willen kan je nog ter plaatse een taalcursus volgen, maar dit is niet 
noodzakelijk. 
 

2.3 Zoeken naar logement 

Je kan altijd kiezen bij het invullen van het verblijfsformulier voor een verblijf in een van 
de residenties van de universiteit, maar je krijgt deze pas een week voor de start van 
het schooljaar, dus hier is wat onzekerheid. Verder kan je ook via gebruikelijke sites 
voor Erasmusuitwisselingen op zoek gaan naar een verblijf bij een verhuurder, maar 
aangezien deze contracten vaak mondeling gebeuren, is dit geen aanrader omdat er 
ook hier veel onzekerheid is. 
 
2.4 Administratie ter plaatse 

Bij aankomst moet je je aanmelden bij SASSA Accommodation service voor je 
studentenkaart en een bevestiging van aankomst te krijgen. Verder moet je ook naar 
de algemene welkomstdag en deze van je faculteit gaan, waar je eventuele verdere 
bevestiging van het aankomstformulier van UGent kan laten ondertekenen. De vakken 
worden een paar weken later via het online platform van de universiteit geregeld. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

De globale begeleiding en feedback voor Erasmus studenten is goed, voor de lessen 
moet je alles zelf meer gaan regelen. 
Hoewel ik hier niet veel mee in contact kwam, is het contact met de lokale 
coördinatoren goed. Je hebt zeker alles wat je echt nodig hebt. 
 
3.2 Inhoudelijk 

Dankzij dit verblijf heb ik mij kunnen verder kunnen verdiepen in fysica die niet mogelijk 
is aan de UGent. Verder leer je ook heel goed je plan trekken en is dit dus een goede 
manier om zelfstandig te leren zijn. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De moeilijkheidsgraad is relatief gelijkaardig, maar de examens zijn veel meer 
gespreid, waardoor je dus alles relatief goed kan voorbereiden. 
 
 
 
 
 



4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 200 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR 
 

5. Persoonlijke getuigenis 

Erasmus zou de in zekere zin de éénheid van Europa moeten benadrukken, maar 
eigenlijk valt vooral op hoe verdeeld Europa is. Elk land acht zichzelf nog altijd 
belangrijker wat zowat de globale weerspiegeling is van mijn ervaring. Je leert 
misschien enkele nieuwe mensen kennen, maar op cultureel en sociaal vlak is dit een 
zeer oppervlakkige ervaring. De beste meerwaarde is dat je vooral jezelf leert kennen. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Leer wat Italiaans, probeer een verblijf aan de universiteit zelf te regelen, regel een 
fiets, leg jezelf geen hoge verwachtingen op. 
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