
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: Università degli studi di Torino 

 Land:  Italië 

 Periode:  16/09/2015 - 15/02/2016 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Learning Agreement invullen  

2.2 Taalvoorbereiding 

Cursus Italiaans A2 

Ik volgde een cursus Italiaans als onderdeel van mijn LA 

2.3 Zoeken naar logement 

Via internet 

2.4 Administratie ter plaatse 

Aanmelden bij de Universiteit, ondertekenen LA 

Zoals reeds vermeld, de Erasmus-coördinator van het departement wiskunde (prof. 

Albano) is zeer betrokken bij de administratieve procedure en helpt overal waar hij 

kan. De algemene studentenuitwisseling-coördinatie daarentegen liet soms de 

wensen te over. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding voor Erasmusstudenten vanuit de vakgroep wiskunde was zeer goed, 

de algemene begeleiding vanuit de universiteit daarentegen kon stukken beter. 

 Er waren enkel boeken waarnaar werd verwezen en die werden gebruikt als lijddraad. 

Deze kwamen tijdig online op de "Moodle-site" (Minerva van UniTo) 

 De professoren waren zeer aanspreekbaar en behulpzaam. 

3.2 Inhoudelijk 

 Algebraïsche topologie en non-Euclidische meetkunden 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De beoordeling van het examen is anders dan bij ons: studenten krijgen hier sneller 

meer punten. Ik haalde onverwacht hoge resultaten, ik weet niet of dat was omdat ik 

Erasmusstudent was of dat dit normaal is. 

 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  300 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 420 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 30 EUR  

 

 

 



5. Persoonlijke getuigenis 

Ik leerde veel andere mensen kennen - weliswaar oppervlakkig, ik heb er geen hartsvrienden aan 

overgehouden - maar ook vooral mezelf: door lang van huis weg te zijn, door zelfstandiger te moeten 

zijn, door met anderen te moeten samenleven, op anderen te rekenen (of net niet). Ik leerde ook hoe 

belangrijk mijn familie voor me is, door ze al die tijd te moeten missen. Familie, naasten en vrienden 

zijn bij mij een trapje hoger geschoven in mijn waardenrangschikking. Mijn visie op "de wereld 

ontdekken" is veranderd. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Denk ook nog eens aan de thuisblijvers! Begin op tijd met huisvesting zoeken! 


