
1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde  

 Gastinstelling: Universität Wien  

 Land: Oostenrijk   

 Periode:  1/10/17 - 30/6/18  
 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 
Ik heb de uitwisselingsaanvraag op oasis ingediend en mijn learning agreement 

opgesteld. Hierbij kreeg ik goede ondersteuning van mijn Erasmuscoördinator; Leo 

Storme.  
 

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: Ik heb geen taalvoorbereiding gedaan, aangezien alle vakken in het Engels 

gedoceerd werden.  
Tijdens:  

 

2.3 Zoeken naar logement 

Ik heb zelf naar logement gezocht. Dit verliep vlot.  
 

 

2.4 Administratie ter plaatse 

De administratie voor de Universiteit in Wenen verliep zonder problemen.  

Er zijn weinig problemen opgedoken, maar met vragen kon ik steeds hier terecht.  
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

In de eerste weken heb ik een heel aantal vakken meegevolgd, om dan daarna te 

kunnen kiezen welke vakken ik wou opnemen, de Erasmuscoördinator in Wenen heeft 

me hierin zeer vrij gelaten, en heeft mijn keuzes steeds direct goedgekeurd.  

Mijn examens waren bijna steeds mondeling, waardoor ik direct feedback daaromtrent 

heb kunnen ontvangen 

 

Het leermateriaal was steeds goed gestructureerd en tijdig beschikbaar.  

 

De communicatie liep steeds zeer vlot, de proffen waren zeer flexibel in verband met 

de datum van mijn examens.  
 

3.2 Inhoudelijk 

Doordat de oefeningenlessen anders georganiseerd waren, heb ik (zeker in het eerste 

semester) bijna wekelijks een oefening aan bord moeten voorstellen, wat mijn 

presentatieskills erg verbeterd heeft. Bovendien werden er andere, vaak meer 



onderzoeksgerichte vakken aangeboden, waardoor ik mijn wiskundige kennis op dat 

vlak heb kunnen verruimen.  
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De werklast doorheen het jaar liep ongeveer gelijk met de werklast in Gent. Ook door 

de examenperiode was de werklast iets hoger, al heb ik Wenen mijn examens afgelegd 

op anderhalve week, waar ik daar in Gent steeds 3 of 4 weken voor kreeg, wat het 

verschil kan verklaren.  

De moeilijkheidsgraad was erg afhankelijk van de vakken: een aantal vakken waren 

duidelijk moeilijker, en een aantal vakken duidelijk makkelijker. 

 

 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  36 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 370 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 33 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Enerzijds was de uitwisseling een sterke meerwaarde op persoonlijk vlak: ik heb een 

bijna een jaar in het buitenland gewoond, heb daar op eigen benen moeten staan, en 

heb een leven opgebouwd vanaf 0.  

Anderzijds was het ook een sterke meerwaarde op academisch vlak: ik heb kunnen 

ontdekken hoe wiskundig onderzoek er op een andere universiteit aan toe gaat en heb 

mijn academisch Engels erg kunnen bijschaven. Bovendien heb ik een heel aantal 

interessante vakken kunnen opnemen die niet aangeboden worden in Gent, en heb ik 

een aantal contacten met studenten en professoren kunnen leggen. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Als je twijfelt om op erasmus te gaan, denk ik dat de beste tip die ik kan geven is: 

"Gewoon doen, het is hoe dan ook een onvergetelijke ervaring!"  
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde 

 Gastinstelling: University of Vienna 

 Land: Oostenrijk 

 Periode: 1ste semester 2013-2014 

 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 Opstellen van een learning agreement met behulp van professor Storme 

2.2 Taalvoorbereiding 

 Ik heb geen taalcursussen gevolgd voor vertrek. 

 Ook ter plaatse was geen taalvoorbereiding nodig.  

2.3 Zoeken naar logement 

 Ik ben eind mei beginnen zoeken via http://www.housing.oead.at/index_e.asp  

2.4 Administratie ter plaatse 

 Aanmelden bij the Municipal District Office (Magistratisches Bezirksamt) 

 Registratie aan de universiteit (voor het krijgen van een studentenkaart) 

 Dit is heel goed geregeld, het is erg duidelijk wat er moet gedaan worden. 

 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

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

 Administratieve zaken bij aankomst zijn heel duidelijk en goed geregeld. Er is een 

Student mobility office dat elke dag open is en waar je terecht kunt voor alle vragen 

omtrent je verblijf. De checklist op de website wat er gedaan moet worden voor, 

tijdens en na verblijf is erg handig: http://international.univie.ac.at/en/incoming-

students/erasmus/ 

 De professoren waren erg behulpzaam en hielden rekening met het feit dat ik een 

Erasmus student was (zoals bijvoorbeeld vroeger examen kunnen afleggen dan 

gepland, en lessen volgen in het Engels) 

 De Erasmusverantwoordelijke voor het vakgebied Wiskunde, Prof. Feichtinger, is een 

heel drukbezet en een beetje verward man. Maar hij is erg behulpzaam en, mits 

genoeg mails, zal hij je helpen waar nodig. 

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 van de vakken was licht in vergelijking met de Universiteit 

Gent.  

 De werklast van de vakken was matig in vergelijking met het aantal studiepunten.  

 

 

 

http://www.housing.oead.at/index_e.asp
http://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/
http://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/


4. Persoonlijke getuigenis 

Op studievlak heb ik enkele vakken kunnen volgen die in Gent niet mogelijk waren en 

waarvan ik achteraf blij ben dat ik ze kunnen volgen heb. Soms had ik wel wat dieper willen 

ingaan op de leerstof maar doordat de hoeveelheid leerstof per studiepunt duidelijk lager ligt 

dan in Gent, is was dit niet nodig. 

Op persoonlijk vlak heeft mijn Erasmuservaring me voornamelijk geleerd meer zelfstandig te 

zijn. Het was leuk om me, na een zekere tijd, thuis te voelen in een stad die niet Gent is en 

daar een vriendenkring op te bouwen. 

 

5. Tips voor toekomstige studenten 

 Vakken waar “Seminar” bij staat, moet je geen examen voor afleggen maar één of 

meerdere 'talks' geven gedurende het jaar. 

 Schrijf je in voor het buddy network. Dit is een goede manier om in contact te komen 

met lokale studenten en niet enkel andere Erasmusstudenten. 
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