
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie & Biotechnologie 

 Gastinstelling: Université Pierre et Marie Curie, Parijs 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement opstellen 

 Online inschrijven 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ze verwachten een behoorlijk niveau Frans: ook al was de master eigenlijk 

Engelstalig, de lessen verliepen allemaal in het Frans. Er werd niet echt rekening 

gehouden met mijn taalniveau.  

 Ter plaatse volgde ik wekelijks 2u Franse les (maandagavond van 18u tot 20u). Dit is 

vrijblijvend maar wel interessant om andere buitenlandse studenten te leren kennen. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Aanvraag bij Fondation Biermans-Lapôtre in Cité Internationale Universitaire de Paris 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Administratieve inschrijving (studentenkaart) 

 Pedagogische inschrijving 

 Taalles aanvragen 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende. 

 De Erasmusverantwoordelijke heeft me enorm geholpen, het secretariaat van de 

opleiding was daarentegen iets minder behulpzaam. 

 Als ik vragen had, kon ik altijd terecht bij de professor die het uitwisselingsproject 

opgezet had. Hij zorgde er meestal voor dat alles in orde kwam. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling leverde me heel waardevolle kennis en vaardigheden op. 

 Het leermateriaal was onvoldoende.  

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

de Universiteit Gent.  

4. Kosten 

4.1 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

5. Persoonlijke getuigenis 

De grootste meerwaarde was voor mij de Franse taal leren, grootstad(Parijs) leren kennen en 

leren op een andere manier te werken. 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Niet twijfelen, gewoon doen! 



1. Algemeen 

 Opleiding: Bachelor Chemie 

 Gastinstelling: Université Pierre et Marie Curie (Parijs) 

 Land: Frankrijk 

 Periode: 2de semester 2012‐2013 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Learning agreement 

 Aanvraagprocedure online 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er  is  geen  specifiek  vereist  taalniveau  maar  aangezien  de  vakken  in  het  Frans 

gedoceerd worden, is een goede basis wel aangewezen.  

 Via het UCT van de UGent heb ik gratis een avondcursus Frans gevolgd voordat ik op 

Erasmus vertrok. 

 Ter plaatse kon ik aan de UPMC ook een gratis avondcursus Frans volgen. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik  heb  logement  gevonden  op  de  Cité  Internationale  Universitaire  de  Paris.  Hier 

verblijven veel tot alle buitenlandse studenten in Parijs, de prijs is dus veel lager dan 

op de privé markt (±450 euro).  

 Het  enige  nadeel  is  de  enorme  hoeveelheid  aan  administratieve  zaken  die 

opgestuurd moet worden. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Qua huisvesting was alles vrij snel in orde.  

 Aan de universiteit ging het niet zo snel en efficiënt. Een bachelorproject bestaat niet 

in  Frankrijk,  waardoor  ik  dit  moest  doen  onder  het  mom  van  een  stage.  Deze 

formulieren waren uiteindelijk pas een hele tijd later in orde. 

 De coördinator  ter plaatste was zeer hulpvaardig, het secretariaat van de opleiding 

was wat minder. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende. 

 Alle  Erasmus‐gerelateerde  coördinatoren waren  enorm  behulpzaam  en  vriendelijk, 

alleen waren deze niet zo veel beschikbaar. 

 De  communicatie  verliep  in  het  begin  niet  uitstekend,  het was mijn  eerste  echte 

ervaring  als  onderzoeker  in  een  laboratorium  aan  de  universiteit.  Daarenboven 

moest deze communicatie  in het Frans gebeuren, wat zeker  in het begin niet altijd 

even gemakkelijk was. Uiteindelijk ging dit zeer snel beter, en had ik een goede band 

met m'n twee promotoren. 

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 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: 50 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 420 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 600 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 0 EUR 

4.5 Overige kosten: 0 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Op Erasmus volgde ik drie vakken en deed ik een bachelorproject. Mijn bachelorproject was 

naar mijn mening een echte meerwaarde om verschillende redenen: 

‐ In Gent worden de bachelorprojecten verdeeld over 3 vakgroepen. In groepjes van 3 

studenten maak  je om de 4 weken een verslag.  In Parijs kon  ik kiezen wat  ik graag 

deed, ik werkte zelfstandig, en dit voor langer dan 12 weken (waardoor ik een groter 

project/onderzoek kon doen). 

‐ Ik  heb  mijn  Frans  echt  bijgeschaafd.  In  het  lab  werden  discussies  gevoerd  over 

bepaalde zaken in het onderzoek, we organiseerden presentaties waarin elke student 

zijn onderzoek kon voorstellen aan de rest  in het  lab (om zo tot andere  inzichten te 

komen), enz. De vakken werden ook gedoceerd in het Frans, hier heb ik dus zeer veel 

bijgeleerd.  

Doordat  ik  ook  nog  vakken  volgde, maakte  ik  ook  vrienden  uit  Parijs  zelf.  Dit  is  niet  zo 

vanzelfsprekend,  op  Erasmus  leer  je  vooral  andere  'Erasmussers'  kennen,  ook  in  het  lab 

werkten vele buitenlandse studenten.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Begin op  tijd  aan de papieren  voor huisvesting! Bij www.ciup.be heb  je  een  link naar het 

Maison  des  Belges  ("Fondation  Biermans‐Lapôtre"):  daar  kan  je  je  registreren  en  zo  in 

contact komen met de dienst huisvesting om alles  in orde te brengen.  Ikzelf ben hier reeds 

mee gestart nog voor ik effectief confirmatie had voor mijn Erasmus. 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Université Pierre et Marie Curie  

 Land: Frankrijk 

 Periode: 1ste en 2de semester 2014‐2015 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

  Learning agreement opstellen maar dit is niet zeer veel werk 
 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Lessen Frans gevolg aan UCT, Ze verwachtten niveau B1 
 Ter plaatse bieden ze gratis lessen aan doorheen heel het jaar 

 

2.3 Zoeken naar logement 

 Bij Fondation Biermans-lapôtre (Maison des belges), Veel administratie 
 

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse 

 weinig problemen;  
 de evidente zaken als het contract laten ondertekenen, studentenkaart,... 

 
 

3. Opleiding 

3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden 

Een diepere kennis in algebra 
 

3.2. Begeleiding & Leermateriaal 

 Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar 
 Begeleiding over het algemeen goed. Hangt af van de persoon zelf. Sommige staan 

zeer open tegenover internationale studenten andere minder. 
 
 
3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling 

 Het niveau van de examens is gelijk aan die van de UGent. Er is echter geen blok. De 
examens volgen direct op de lessen. 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 40 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR 



4.3 Levensonderhoud (per maand): 240 EUR  

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5. Andere kosten (per maand): 100 EUR 

5. Persoonlijke getuigenis 

Sociale vaardigheden in een internationale context. Vakkennis die niet aan de UGent 
te vinden is en andere werkmethoden en gewoonten keren kennen. 

 
 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Voor wie naar Frankrijk gaat. Hou je administratie goed in orde. De Fransen durven 
zeer veel documenten te vragen. Bij het CAF kun je subsidies voor je huur krijgen. 
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