
1. Algemeen 

• Opleiding: Master Biology 

• Gastinstelling: Yonsei University  

• Land: Zuid-Korea 

• Periode:  1ste semester 2021-2022 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

 

Algemeen:  
- Visum: Zodra je de juiste documenten hebt ontvangen van de universiteit, kan je een 
studentenvisum aanvragen bij de Zuid-Koreaanse ambassade in Brussel.  
- Internationaal paspoort  
- Beursaanvraag (heb zelf geen beurs ontvangen, maar is de moeite waard om te proberen) 
- Bewijs van PCR test/vaccinatie (afhankelijk van dan heersende maatregelen/pandemie)  
 
Universiteit:  
De applicatie bij Yonsei (nadat je toestemming hebt via Gent), verloopt via een online formulier, dit 
zal je volledig moeten invullen en ga je volgende documenten in moeten uploaden:  
- Official transcript (een ondertekende, Engelstalige lijst van al je scores)  
- Proof of funding (Engelstalig document van de bank dat bevestigt dat je minstens 2400 euro op je 
bankrekening hebt staan) 
- Scan van internationaal paspoort  
- Pasfoto  
- Eventueel Bachelor diploma als je in Korea graduate (ongeveer hetzelfde als master) vakken wil 
opnemen  
 
Tip:  
Nadat je contact hebt opgenomen met Yonsei zal algemene communicatie verlopen via e-mail. Als je 
hiervoor je UGent account hebt gebruikt en een tijd lang geen e-mails ontvangt, neem zeker contact 
op met de “Yonsei office of international affairs” (abroad@yonsei.ac.kr). Bij mij had outlook/de 
UGent mail alle automatische mails van Yonsei geblokkeerd waardoor ik bepaalde belangrijke info 
bijna had gemist.  

 

2.2 Taalvoorbereiding 

 

Engels: Als je (zoals ik) reeds bent ingeschreven voor een (Engelstalige) Master aan de UGent is een 
bewijs hiervan voorleggen voldoende om je niveau in Engels aan te tonen. Zo niet, zal je een 
bepaalde standaardtest moeten afleggen (TOEFL-score moet minimaal 79 zijn in iBT (cBT 213, pBT 
550) of IELTS 6.5).  
 

 

2.3 Zoeken naar logement 

 

Een kennis van mij in Seoul heeft mijn housing (buiten de universiteit) volledig geregeld voor mij (via 
een forum gelinkt aan de universiteit waar studenten hun kot onderverhuren). De meeste 
uitwisselingsstudenten bleven in de officiële dorms (SK Global), hoe je je hiervoor kan inschrijven, 
wordt duidelijk gecommuniceerd zodra je begint met je uitwisselingsaanvraag. Wel moet je er snel 
bij zijn zodra de inschrijvingen open staan, want de dorms zijn blijkbaar snel volzet. Zelf housing 
buiten de universiteit zoeken zonder dat je iemand in Seoul kent, lijkt mij moeilijk, maar er bestaan 

mailto:abroad@yonsei.ac.kr


wel forums of organisaties die je hierbij kunnen helpen. Corona extra: ik moest na mijn aankomst in 
Zuid-Korea 14 dagen in zelf-quarantaine. Hiervoor heb je een verblijfplaats nodig waarin je 14 dagen 
alleen kan leven (dus geen gedeelde kamer of badkamer). In mijn geval was mijn kot hiervoor 
geschikt, de universiteit bood hiervoor ook plaatsen aan op de dorms en anders kan je (eventueel via 
een organisatie) een hotelkamer of Airbnb huren.  
 

 

2.4 Administratie ter plaatse 

 

Aankomst:  
Om binnen te mogen in Zuid-Korea, moet je nog een hele hoop papierwerk (douanedocumenten, 
eventuele pandemie-gerelateerde documenten, …) invullen. Ik kreeg al deze documenten tijdens 
mijn vlucht naar Zuid-Korea, dus zorg dat je persoonlijke info en het adres van je verblijfplaats weet. 
Corona extra: Om contact te kunnen opnemen met jou tijdens de zelf-quarantaine, zal je ook een 
telefoonnummer moeten doorgeven. Hiervoor hebben ze het liefst een Koreaans nummer dus kan je 
het best een nummer doorgeven van een contactpersoon (nummer van hotel/Airbnb, Koreaanse 
kennis of via de universiteit).  
 
Later:  
Om in Zuid-Korea te mogen verblijven, zal je een Alien Registration Card moeten aanvragen. Dit kan 
ofwel door zelf langs te gaan bij een immagration office (https://www.hikorea.go.kr/Main.pt) ofwel 
via de universiteit zelf (duurde wel lang tegen dat ik de kaart had). Je zal hiervoor een pasfoto (mag 
niet dezelfde zijn als die op jouw paspoort), scan van je paspoort en vingerafdrukken moeten 
doorgeven.  
 
Beschrijving (kwaliteit coördinatie) 
Heb enkel contact gehad met de coördinatoren via mail, maar deze waren zeer behulpzaam en 
antwoordden zeer snel (houdt wel rekening met eventueel tijdsverschil).  
 
 

 

3. Opleiding 

3.1 Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd? 

- Advanced plant physiology: De lessen geven een gedetailleerd beeld van licht signalisatie pathways, 
miRNAs en de link tussen beide in planten.  
- Biosystems engineering: Gaat diep in op fermentatie technologie en pathway engineering met 
zowel de theoretische principes als praktische toepassingen (deed wat denken aan de laatste 
hoofdstukken van het vak “Algemene Microbiologie”).  
- Immunobiology: Geeft een zeer uitgebreid overzicht over de werking van het immuunsysteem (veel 
uitgebreider dan het immunologie stuk in “Vertebraten”).  
- Nano medical biotechnology: Bestond uit twee grote delen: "Hoe maak je nano structuren" 
(verschillende technieken) en "Drug delivery" (algemene principes, uitdagingen en de link met 
nanotechnologie).  
- Virus and host: Geeft een algemeen beeld van virologie en gaat dieper in op bepaalde groepen van 
virussen (zeer gelijkaardig aan het deel over virussen in “Algemene Microbiologie”).  
 

3.2. Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd? 

Je kon de professor tijdens of na de les vragen stellen, of er verdere begeleiding mogelijk was, weet 
ik niet. Aan het einde van het jaar was er feedback vragenlijst (zeer gelijkaardig als deze bij Ugent), 
die je verplicht moest invullen om je examenpunten te kunnen ontvangen.  

https://www.hikorea.go.kr/Main.pt


 
Beschrijving (communicatie) 
Heb geen enkele professor live gezien, maar allen stonden open voor vragen tijden of na de les. 
Bepaalde professoren slaagden er ook in veel interactie in de les te steken en zelfs een band op te 
bouwen met de studenten.  
 
 

3.3. Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar? 

Alle professoren gebruikten slides die tijdig beschikbaar werden gesteld via Learnus (equivalent van 
Ufora). Van bepaalde vakken werd ook een tekstboek aanbevolen, er was echter geen (duidelijke) 
cursusdienst dus moest je deze zelf ergens weten te kopen (of lenen uit de bibliotheek). De slides zelf 
waren meestal duidelijk gestructureerd en in het Engels.  
 

3.4. Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast, 
moeilijkheidsgraad,...) 

De eindscore van elk vak was gebaseerd op aanwezigheid (is verplicht in Korea), medewerking tijdens 
de les, eventuele taken, eventuele presentaties en evaluaties (ofwel enkel een final exam ofwel ook 
een midterm). Door de (dan heersende) pandemie waren de examens (net zoals de lessen), volledig 
online. Dit gebeurde via Zoom waarbij je jezelf moest kunnen filmen (vanuit 1 of 2 standpunten) en 
tenslotte je examenformulier inscannen en doormailen/uploaden. Er zijn 2 examenperiodes 
(midterm en final) en er is geen blokperiode, hierdoor is het aangeraden je vakken tijdens het jaar 
goed bij te houden. Voor mij was het moeilijkste de tijdsdruk. Bij de meeste vakken kreeg ik maar 2 
uur om bijvoorbeeld 8 relatief grote vragen op te lossen. Bij de meeste examens had ik onvoldoende 
tijd om alle vragen in te vullen. Voor de rest was de werklast relatief licht, het aantal taken of 
presentaties per vak bleeft meestal beperkt tot 1 of 2 voor het hele semester.  
 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  590 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 660 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 120 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

 

Naast kennis dankzij de lessen heeft mijn uitwisseling mijn autonomie sterk verbeterd. Omdat de 
universiteit ook inzette op interactie en presentaties en door contact met Koreaanse en andere 
uitwisselingsstudenten, zijn mijn communicatievaardigheden in het Engels er ook sterk op vooruit 
gegaan. Daarnaast as het ook boeiend te mogen verblijven in een cultuur die veel gelijkenissen (zeer 
verwesterd) maar ook veel verschillen (maar toch nog altijd oosters) had met de onze. Tenslotte heb 
ik ook contact gehad met mensen van allerlei landen en culturen en heb ik vele geweldige plaatsen 
bezocht in het prachtige Zuid-Korea.  
 
 

 

6. Tips voor toekomstige studenten 

- Ik kende al iemand in Zuid-Korea, maar de universiteit biedt ook buddy programma’s aan om je te 
koppelen aan een Koreaanse student. Dit lijkt mij zeker aan te raden, iemand daar kennen kan erbij 
helpen om plaatsen te ontdekken buiten wat bekend is bij toeristen/buitenlanders en hulp bieden bij 
taal problemen.  



- Een T-money card is een kaart waarmee je kan betalen op de bus en de metro (en zelfs bepaalde 
taxi’s). Je kan deze kopen in elke convenience store (GS25, 7-eleven, CU, …) en daar of in 
metrostations kan laten bijladen, hiervoor heb je wel cash nodig. - Een Visakaart is een sterke 
aanrader maar wordt niet in elke winkel aanvaard, zorg dus ook voor voldoende cash. Gelukkig zal je 
via Yonsei ook een Koreaanse bankrekening krijgen en kan je dan jouw studentenkaart als bankkaart 
gebruiken, dit wordt overal aanvaard.  
 
- Ik had voor tijdens mijn 14 dagen zelfquarantaine (en dus na mijn aankomst) een simkaart besteld 
bij Korea SIM (https://www.krsim.net/), deze website biedt tijdelijke simkaarten aan die je kan 
afhalen in de luchthaven of laten leveren. Mijn volgende simkaart heb ik gekocht via Enkor 
(https://www.enkor.kr/usim/), deze bieden simkaarten aan die je tot 3 maanden kan verlengen en 
zelfs kan koppelen aan je Alien Registration Card (ARC) om ongelimiteerd te kunnen blijven 
verlengen. Gezien de aanvraag van een ARC lang duurt en je een telefoonnummer moet doorgeven 
aan het begin van dit proces, zorg je het best voor een simkaart die een lange tijd geldig is, want als 
je nummer verandert tijdens het proces (omdat je een nieuwe simkaart hebt gekocht) kan dit 
moeilijkheden geven.  
 
- Zodra je een ARC hebt, kan je dit koppelen aan je nummer. Zodra je dit heb gedaan, kan je dat 
nummer gebruiken om te registreren op Koreaanse websites (meeste bestelwebsites vereisen 
verificatie via SMS). Zolang je nog geen ARC hebt, kan je voor eten enkel Shuttle 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goshuttle&hl=en&gl=US) en voor andere zaken 
Gmarket global (http://global.gmarket.co.kr/Home/Main) gebruiken. Deze aanvaarden buitenlandse 
creditcards en heb je geen ARC voor nodig.  
 
- Tenslotte kan je je ARC, telefoonnummer en bankrekening ook koppelen aan Kakaotalk 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kakao.talk&hl=en&gl=US), hierdoor kan je 
gebruik maken van Kakaopay (gelijkaardig aan Googlepay en Applepay) en kan je in geval van Corona 
(of een andere pandemie) een QR-code laten genereren die je bij het binnenkomen in restaurants, 
cafés, musea en andere plaatsen moet laten scannen voor contacttracering (anders moet je je adres 
en telefoonnummer op een blaadje schrijven). Ook kan je je vaccinatiecertificaat (nadat je het hebt 
laten omzetten naar een Koreaans certificaat in een health center) aan deze QR code koppelen en 
het als vaccinatiepas gebruiken.  
 
 

https://www.krsim.net/
https://www.enkor.kr/usim/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goshuttle&hl=en&gl=US
http://global.gmarket.co.kr/Home/Main
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kakao.talk&hl=en&gl=US


1. Algemeen 

Opleiding: Bachelor Chemie 
Gastinstelling: Yonsei University 
Land: Korea-Seoul 
Periode: 24/08/2019 tot en met 21/03/2020 
 

2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

Visum aanvraag aan Koreaanse ambassade in Korea. 
Tuberculose test voor het verblijf in de Dormitory. 
 
2.2 Taalvoorbereiding 
Vóór: Toeffl test voor Engels moeten doen om in Yonsei te kunnen studeren. Is niet 
moeilijk. Een basiskennis van Engels is genoeg. 
Tijdens: Korean for exchange students is een aanrader. Als je geen Koreaans kent zal 
je zeker ook overleven, maar als je naar minder toeristische bestemmingen gaat kan 
het wat moeilijk worden. 
 
2.3 Zoeken naar logement 

SK Global house is een Dormitory van Yonsei waar ik verbleef. Deze procedure is 
goed uitgelegd. Vrouwen hebben ook nog een international house als keus. 
https://ih.yonsei.ac.kr/?code=0101 
2.4 Administratie ter plaatse 

Aanvraag van Alien card. Yonsei organiseert een moment waarop dit on campus 
geregeld kan worden, maar je kon ook op eigen initiatief online de procedure volgen. 
De lessen voor buitenlandse studenten zijn allemaal Study abroad courses en in het 
Engels gegeven. Algemeen zijn de Koreanen wel wat verlegen om Engels te praten. 
Gsms worden vaak gebruikt voor vertaling en resto's maken veel gebruik van 
afbeeldingen. Toeristische plaatsen zijn wel allemaal duidelijk in Engels. 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Crystallography is het vak dat me het meest bijgeleerd heeft. Material proces 
engineering was interessant, maar los van de fasediagrammen was het meer een 
ingenieurs vak. Korean for exchange students gaat van 0 basiskennis tot hoe te 
overleven in Korea (Maaltijden bestellen, openbaar vervoer,...) 
 
3.2 Inhoudelijk 

Algebraïsche topologie, Getaltheorie en Verzamelingenleer. 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

De examens gebeuren in 2 fasen. Midterms en finals. Een semester wordt dus eigenlijk 
in 2 gesplitst. Er is geen blokperiode dus zorg dat je je cursus een beetje bijhoudt. 
Taken kunnen ook gegeven worden. Afhankelijk van welk vak. Enkel Crystallography 
deed dit niet. Een examen is tijdens een normaal lesmoment. Je hebt dus geen 4 uur 
tijd, maar dat heb je ook niet nodig. 
 

4. Kosten 

4.1 Reiskosten: 900 EUR 
4.2 Huisvesting (per maand): 350 EUR 
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR 
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR 
4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR 
 
 

https://ih.yonsei.ac.kr/?code=0101


5. Persoonlijke getuigenis 

In de Dormitory heb ik mensen van verschillende landen en culturen leren kennen. 
Goede vriendschappen zijn er ontstaan en mijn levenswijsheid is gegroeid. Een test 
voor zelfstandigheid is dit zeker. Je wordt socialer en leert je grenzen te verleggen. De 
beste tijd van mijn leven tot nu toe. Op vlak van studies was dit misschien niet zo'n 
grote meerwaarde, maar op persoonlijk vlak zeker. 
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

Neem een T-money kaart voor openbaar vervoer. Is heel gemakkelijk.  
Indien je beslist om niet op campus te verblijven zoek dan iets in Sinchon/Hongdae. Dit 
zijn levendige regio's dicht bij de campus. Kijk voor een mastercard, ik persoonlijk heb 
de Bpost kaart aangevraagd. Deze is gratis voor 1 jaar. 
 



1. Algemeen 

 Opleiding: Master Wiskunde  

 Gastinstelling: Yonsei University  

 Land: Zuid-Korea 

 Periode:  22/2/18 – 22/6/18  
 

 
2. Wat te doen voor vertrek 

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek) 

voor de universiteit: aanbevelingsbrief, motivatiebrief, ziekte- en reisverzekering  

voor het verblijf: visumaanvraag, enkele bezoeken aan de bank, reispas 
  

2.2 Taalvoorbereiding 

Vóór: IELTS test afgelegd  
Tijdens: Geen 

2.3 Zoeken naar logement 

universitaire home. Van zodra inschrijvingen opengingen, aanmelden en een aanvraag 

indienen, langsgaan bij de bank voor de overschrijving en tot slot een tb-test afleggen  
 

2.4 Administratie ter plaatse 

learning contract en luik van arrival laten tekenen  

een ARC(alien registration card) aanvragen bij de immigratiedienst  

lokale bankrekening en telefoonplan 

Veel administratieve problemen gehad door miscommunicatie met Yonsei. 5 vragen 

stellen en maar 1 vraag beantwoord krijgen in mails, vage antwoorden die meestal te 

lang op zich laten wachten  

Beleefde medewerkers, maar niet zeer efficiënt. 

 

 
 

3. Opleiding 

3.1 Begeleiding 

Goed begeleid. De professoren stonden open voor mogelijke vragen en polsten ook 

naar mijn voorkennis en indien ik iets miste, stuurden ze mij een referentie door zodat 

ik zelf kon bijbenen.  

 

Feedback werd gegeven, maar in weinig detail. 

Zeer vriendelijke en bereikbaar als je hen persoonlijk aanspreekt.  

Communicatie via e-mail of online platform verliep stroever. 

 

Het leermateriaal werd in tegenstelling tot onze universiteit niet door de professoren 

gemaakt, meestal werd er gebruik gemaakt van bestaande literatuur en werden hierop 

de lessen gebaseerd. Het leermateriaal was dus zeer beschikbaar(in de bibliotheek van 

de universiteit).  
 



 

3.2 Inhoudelijk 

Presentatievaardigheden bijgeschaafd (en meer zelfvertrouwen gekregen in mijn reeds 

verworven vaardigheden).  

Meer kennis in het vakgebied numerieke algebra.  

Meer kennis over het "onderzoeks"-luik van een wiskundige 
 

3.3 Moeilijkheidsgraad 

Lage werklast en lage moeilijkheidsgraad in vergelijking met Universiteit Gent. Het 

leermateriaal is van goede kwaliteit, maar er werd minder streng verbeterd. Als ik 

enkel de vakken die ik volg zou analyseren, ligt de nadruk meer op de lessen volgen en 

begrijpen, terwijl UGent de lat iets hoger legt bij het testen van de studenten.  

 

 
4. Kosten 

4.1 Reiskosten:  200 EUR 

4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR 

4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR   

4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR 

4.5 Overige kosten (per maand): 80 EUR  

 

5. Persoonlijke getuigenis 

Dit was voor mij echt een droom die uitkwam en ik zal deze unieke ervaring voor de 

rest van mijn leven koesteren. Ik heb veel mensen ontmoet en het was interessant om 

zo veel kleine én grote gelijkenissen en verschillen vast te stellen tussen onze culturen. 

Ik heb enorm veel over mezelf geleerd en ik sta veel zelfverzekerder in het leven nu. 

Ik zou het zeker opnieuw doen en aan iedereen aanbevelen.  
 

6. Tips voor toekomstige studenten 

 

Er gaan veel zaken mislopen: bereid je zo goed mogelijk voor, sla niet in paniek als er 

iets fout gaat en vooral wees niet verlegen om hulp te vragen of iedere dag een mail te 

sturen naar verantwoordelijken tot ze je verder helpen.  
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