
1. Algemeen 
 Opleiding: Master Geomatica en Landmeetkunde  
 Gastinstelling: Tallinn University  
 Land:  Estland 
 Periode:  22/8/2016 - 20/12/2016  

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
taalcertificaat, de gewone dingen  

 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: B2 wordt gevraagd 
Tijdens: Geen specifieke voorbereiding nodig.  
 
2.3 Zoeken naar logement 
Gezocht naar appartement via internet.  

 
2.4 Administratie ter plaatse 
Alles verliep via de door de universiteit aangeduide persoon.  

 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
De lesgever zelf begeleide de vakken en projecten, deze waren altijd goed 
bereikbaar.  

 
3.2 Inhoudelijk 
Uitdieping van informaticakennis, praktische uitwerking van projecten, leren werken in 
groepsverband.  
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
Ik had maar 1 examen, dus op zich viel dat wel mee. De moeilijkheidsgraad was 
zeker doenbaar. De projecten werden ook redelijk positief onthaald.  
 

4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  600 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 310 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR  

 
5. Persoonlijke getuigenis 

Uiteraard was dit een meerwaarde om mijn vaardigheden in het Engels verder uit te 
diepen. Maar Estland op zich was ook een verrijkende omgeving door de unieke taal 
en cultuur. De Estse maatschappij is zeer informaticagericht, dus daar heb ik veel van 
kunnen leren. Ik raad het iedereen aan om het te proberen!  

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Kom zeker goed op tijd om allerlei administratieve formaliteiten te regelen (registratie 
in bevolkingsregister, aanvraag identiteitskaar en dergelijke, ...)  



1. Algemeen 
 Opleiding: Master Geomatica en Landmeetkunde  
 Gastinstelling: Tallinn University  
 Land:  Estland 
 Periode:  22/8/2016 - 18/12/2016  

 
 

2. Wat te doen voor vertrek 
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
De normale administratieve verplichtingen voor een Erasmus.  

 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: B2 in Engels wordt verwacht.  
Tijdens: Geen specifieke taalvoorbereiding nodig.  
 
2.3 Zoeken naar logement 
Ik heb mij aangemeld voor een plaats in de home van de universiteit, maar die plaats 
heb ik niet gekregen. Hierdoor heb ik mijn semester doorgebracht op een particulier 
kot.  

 
2.4 Administratie ter plaatse 
Tallinn University heeft een goede organisatie voor de uitwisselingsstudenten: alle 
communicatie met de contactpersonen verloopt vlot. Enkel de communicatie van de 
uitwisselingsvakken was niet even duidelijk. Sommige vakken voor 
uitwisselingsstudenten werden uiteindelijk niet gegeven.  

 
 
3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 
De lesgevers waren goed bereikbaar en communiceren zeer vlot. De begeleiding kon 
zowel in persoon als via mail gebeuren. Feedback gebeurde via mail of reeds tijdens 
de lesmomenten.  

 
3.2 Inhoudelijk 
Een bredere theoretische kennis in de informatica en hoe de mens hiermee omgaat. 
Meer inzicht in de trends in de informatica.  
 
3.3 Moeilijkheidsgraad 
Aangezien ik maar 1 examen had, was de examenperiode lichter dan anders. De 
evaluatie van de andere vakken was gebaseerd op projecten en taken doorheen de 
semester. Hierdoor was de examenperiode niet zwaarder of moeilijker dan de rest 
van de semester.  
 

4. Kosten 
4.1 Reiskosten:  heen- en terugvlucht samen 200 euro  
4.2 Huisvesting (per maand): 300 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR   
4.4 Studiemateriaal (per maand): 1 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR  

 
 



5. Persoonlijke getuigenis 
Uiteraard is uiteraard mijn Engels verbeterd, maar de grote meerwaarde van een 
uitwisseling naar Estland is de grote samenkomst van culturen in het land.  
Ik heb voor mijn taken en groepswerken samengewerkt met mensen van over heel 
de wereld (Rusland, Colombia, Turkije, India, Singapore, ...). De universiteit trekt veel 
studenten van overal in de wereld aan, daardoor heeft ze een heel internationaal 
karakter. Verder is Estland een heel apart en interessant land. De sporen van 
verschillende culturen voel je tot vandaag in het dagelijkse leven (je hoort evenveel 
Russisch als Ests op straat). Daardoor komen ook veel studenten er op Erasmus om 
Russisch te studeren, het is een van de enige Erasmus bestemmingen waar je dit op 
straat kan gebruiken. 

 
6. Tips voor toekomstige studenten 

Leer voor je vertrekt een beetje Ests, het gaat je eerste dagen een stuk gemakkelijker 
maken ;)  
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