
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Chemie 

 Gastinstelling: Turun yliopisto  

 Land: Finland  

 Periode: 1ste semester 2011-2012 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Door de korte tijdsspanne verliep dit wat chaotisch, maar door alle hulp liep alles 
heel goed.  

2.2 Taalvoorbereiding 

 Engelse vaardigheid is vereist, een attest van de coördinator is voldoende. 

 Ik heb ter plaatse een cursus Fins gevolgd wat heel handig bleek, jammer was dit 
niet op voorhand mogelijk aan de Gentse universiteit, gezien Fins niet aangeboden 
wordt.  

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb dit geregeld via een gespecialiseerde organisatie van de universiteit. Heel 
gemakkelijk en zeer goed  

2.4 Administratie ter plaatse 

 Zeer vlot en behulpzaam, je moet slechts 2 overzichtelijke formulieren invullen. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed. 

 Professoren zijn veel persoonlijker in de omgang. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

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

de Universiteit Gent.  

 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 500 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 230 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 50 EUR 

4.5 Overige kosten: 70 EUR 

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Cursussen die in Gent niet gedoceerd werden gaven me een enorm boeiende leerervaring, 

die ik ook achteraf heb kunnen overbrengen aan een doctorerende student. Door de 

praktische kant en observatie mogelijkheden, heb ik ook culturele inbreng in mijn 

leerervaring gehad.  

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 Just do it!  



Om ten volle in te mengen in een cultuur is het waardevoller om een heel jaar te gaan en zo 

ook alle seizoenen mee te maken. Mensen veranderen enorm afhankelijk van de periode op 

het jaar. 

 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Geografie 

 Gastinstelling: University of Turku 

 Land: Finland 

 Periode: 1ste semester 2012-2013 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Enkele formulieren van de UGent invullen, de rest is vlot en snel verlopen. 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Er werd op voorhand een goede kennis Engels en een bewijs hiervan vereist. Voor 

Fins waren er geen vereisten. 

 Ik heb ter plaatse een cursus Fins gevolgd. Dit was goed georganiseerd maar niet 

verplicht. Ik heb geen cursus Engels gevolgd. 

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik heb dit via de gastuniversiteit geregeld. Dit is goed geregeld maar je moet er op 

tijd bij zijn. 

2.4 Administratie ter plaatse 

 Beperkt en gemakkelijk te bereiken.  

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen zeer goed. 

 Iedereen is heel goed te bereiken via email. 

3.2 Inhoudelijk 

 De uitwisseling betekende een enorme meerwaarde voor mijn studies en leverde me 

waardevolle kennis en vaardigheden op. 

 Het leermateriaal was ook zeer goed en werd vlot ter beschikking gesteld. 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren zwaar tot zeer zwaar in 

vergelijking met de Universiteit Gent.  

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 400 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 250 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR  

4.4 Studiemateriaal: 20 EUR 

4.5 Overige kosten: 100 EUR 

5. Persoonlijke getuigenis 

Het is een verrijking op alle gebied: de studies werden vanuit en ander oogpunt bekeken, de 

cultuur is er anders, je leert heel veel mensen kennen,... 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Zeker doen! Laat je niet afschrikken door de administratie, uiteindelijk valt dat allemaal nog 

heel goed mee. 
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