
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie 

 Gastinstelling: TUM - Technische Universität München 

 Land:  Duitsland 

 Periode:  11 / 02 / 2019 - 01 / 07 / 2019 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Het in orde brengen van alle nodige documenten is vaak vrij onduidelijk. Er duiken steeds 

nieuwe documenten op die ingevuld moeten worden. Vaak ook niet duidelijk welke 

documenten nodig zijn voor welke uitwisseling. 

- training agreement 

- learning agreement 

- contract Gent 

- Contract TUM 

- verblijfsperiode aankomst en  vertrek 

- endorsment home university 

- … 

2.2 Taalvoorbereiding 

Een goede kennis van het Engels is vanzelfsprekend, Duits is mooi mee genomen maar niet 

noodzakelijk in de wetenschappelijke kringen. 

2.3 Zoeken naar logement 

Logement in en rond Munchen is niet evident. Meeste kans heb je via via en op de site: wg-

gesucht.de 

Begin hier zeker enkele maanden op voorhand aan want het kan moeilijk zijn. 

2.4 Administratie ter plaatse 

- Contract Tum 

- Veiligheid 

- inschrijven voor zomer / winter semester + verkrijgen van studentenkaart 

 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

- Elke 2 weken is er een uur tot anderhalf uur uitgerekend voor een persoonlijk gesprek met 

de Pi. Hier wordt je werk van afgelopen 2 weken geëvalueerd en je volgende stappen 

besproken. 

- halverwege en op het einde van je verblijf dien je een presentatie te geven op de 

labmeeting waarin je je werk en resultaten bespreekt met de andere leden van het labo. 

- Communicatie met de prof verliep heel natuurlijk en spontaan. 

(persoonlijk) De prof was heel toegankelijk en behulpzaam, zowel in persoon als via e-mail. 

3.2 Inhoudelijk 

Communicatie vaardigheden: zowel op wetenschappelijk als netwerk vlak, 

plannen van experimenten, 

labo technieken, 

verwerken van resultaten (zowel jezelf als van anderen in het labo) 



3.3 Moeilijkheidsgraad 

Afhankelijk van de lopende experimenten waren de weken soms heel zwaar en lang, tot 

relatief rustig. 

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 430 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 240 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Een buitenlandse uitwisseling is altijd een meerwaarde ongeacht van de instelling waar je naar toe 

gaat. Natuurlijk is een goede universiteit mooi meegenomen om academische kennis op te doen, 

maar de persoonlijke ontwikkeling die verkregen wordt door de uitwisseling is ongeevenaard. 

 

Je leert veel over jezelf als persoon en je ontwikkeld sociale skills die je ervoor niet had. Ook is het 

alleen wonen, ver van iedereen die je kent een enorm goede oefening om zelfstandig te worden op 

nagenoeg alle vlakken. 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

- Vind een goede balans tussen genieten van je tijd daar en het waarmaken van je academische 

verplichtingen, zo haal je het meeste uit je buitenlandse ervaring. 

- Zeg ja tegen nieuwe ervaringen en nieuwe mensen 

- praktisch: durf mailen naar verantwoordelijken in België en in je gastland, ze zijn er om je te helpen. 

problemen laten aanslepen en uitstellen zorgen alleen maar voor hoofdpijn. 

- praktisch: begin ruim op tijd met het regelen van het papierwerk en zoeken van verblijf plaats 

- vraag tijdig aan zowel de UGent als de gast universiteit of er eventuele papieren zijn die je over het 

hoofd hebt gezien, de kans is groot dat het antwoord ja is. 


