1. Algemeen
 Opleiding: Master Geografie
 Gastinstelling: Université Bordeaux I
 Land: Frankrijk
 Periode: 1ste semester 2013-2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 De verplichte in te vullen formulieren vond ik niet altijd even duidelijk. Ik was ook
bang dat ik iets zou vergeten hebben. De begeleiding hierbij was echter wel goed, er
kwam steeds een duidelijk antwoord op mijn vragen.
2.2 Taalvoorbereiding
 Op voorhand had ik mijn Frans niet echt meer bekeken. De eerste weken ging het
dus niet altijd vlot. Maar uiteindelijk is het beter om het ter plaatse te leren, dit gaat
vlotter dan dat je bijvoorbeeld woordjes leert op voorhand.
 In de allereerste week vond een intensieve taalcursus plaats. Inhoudelijk heb ik daar
niet zoveel aan gehad. Het was wel positief om al snel andere mensen te leren
kennen. Waarschijnlijk was dit ook wel een goeie manier om direct in de taal
ondergedompeld te zijn.
2.3 Zoeken naar logement
 Het zoeken naar logement ging niet vlot. Alles was zeer onduidelijk. Begin augustus
moest ik een voorschot betaald hebben (voor mijn kamer in een residentie van de
universiteit), maar hiervoor had ik nooit een mail ontvangen. Nadat er telkens geen
duidelijke antwoorden op mijn vragen kwamen, hebben we uiteindelijk gebeld naar
de CROUS. De ene persoon wist ons te vertellen dat ik geen kamer meer had omdat
ik geen voorschot betaald had. Een andere persoon zei dat het geen enkel probleem
zou zijn indien we dit voorschot zo vlug mogelijk opstuurden. Toen ik ter plaatse
aankwam, was er helemaal geen probleem. (Ik wist echter bij vertrek niet zeker of ik
al dan niet een kamer ging hebben.) Sommige studenten konden dit voorschot ter
plaatse nog betalen. Ze hadden eveneens geen mail ontvangen hiervoor.
2.4 Administratie ter plaatse
 De administratie verliep eveneens niet zo vlot. Ik werd naar de infodag van de
verkeerde master gestuurd en mijn Learning Agreement werd meermaals
ondertekend: eerst door de verkeerde persoon (die mijn vakken goedkeurde), later
nog een aantal keer door de correcte persoon (die mij verplichtte om bepaalde
vakken op te nemen, ook al wou ik deze niet opnemen, deze persoon ondertekende
ook meermaals een foutieve Learning Agreement). Uiteindelijk zijn mijn lessen pas
eind september gestart. Deze lessenroosters moeten op voorhand beter
gecommuniceerd worden, vind ik persoonlijk.
 De coördinatie ter plaatse verliep relatief vlot maar eerder aan de trage kant. De
erasmuscoördinator (Olga Ivanova) was ook zeker niet altijd even vriendelijk. Van
mijn mede-studenten kreeg ik ook altijd verhalen te horen dat ze alweer niet
vriendelijk was geweest. Ze had vaak geen begrip voor de gebrekkige taalkennis van
de erasmusstudenten.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen onvoldoende.
 Er was onvoldoende mogelijkheid tot feedback.



Ik mailde altijd voor de aanvang van een lesblok (per vak had ik twee weken les, en
dit van een tiental professoren) om de powerpoints op voorhand in bezit te hebben
(zodat ik direct mijn notities hierbij zou kunnen schrijven in de les om zo minder tijd
te verliezen), vaak reageerde maar 1/3de van de professoren hierop. Slechts een
aantal professoren was zeer begaan met mijn situatie als erasmusstudent.
3.2 Inhoudelijk
 Het leermateriaal was goed opgesteld, maar niet tijdig beschikbaar.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad van de vakken was in vergelijking met de Universiteit Gent
matig.
 De werklast in vergelijk met de studiepunten was zwaar.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 250 EUR (benzine) + péages
4.2 Huisvesting (per maand): 320 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 280 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR (printen van powerpoints)
4.5 Overige kosten (per maand): 10 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Op voorgaande vragen heb ik telkens eerder negatief geantwoord. Dit is omdat de
administratie en alles op het vlak van de universiteit zeker niet altijd positief waren. Ik volg
geografie in België, maar in Bordeaux is de partnerschool meer gelinkt aan geologie. Dit wist
ik niet op voorhand. Hiernaast was het wel een enorm leerzame ervaring! Mijn Frans is heel
veel verbeterd. Ik heb zeer weinig Belgen ontmoet, in het begin had ik het af en toe wel
moeilijk hiermee, maar op de duur was mijn Frans echt vlot. Mijn mede-erasmusstudenten
spraken vaan onderling hun eigen taal (vooral Duits, Spaans en Engels), waardoor hun Frans
niet evenveel verbeterd is. Het was ook super om met zoveel studenten van andere
nationaliteiten in contact te komen. Ik heb er enorm van genoten!
6. Tips voor toekomstige studenten
Mijn plan was om samen met één van mijn beste vriendinnen te vertrekken. Deze vriendin
had op het einde, na al een heel stuk van de administratie te hebben doorlopen, gekozen
voor een andere master waardoor ze in België moest blijven. Ik zag het toen niet echt zitten
om alleen te vertrekken, maar achteraf ben ik wel enorm blij dat ik er uiteindelijk alleen was.
Enkel op die manier zal je taal veel verbeteren en het is ook beter om nieuwe mensen te
leren kennen. Een tip bij de keuze van de universiteit: vraag lang genoeg door over de vakken
die je zal opnemen. Zorg er voor dat je zeker weet dat je die vakken ook zal mogen opnemen.
Het kan geen kwaad om te veel mails te sturen op voorhand. Als je bang bent dat je
bijvoorbeeld het Frans niet op tijd zal beheersen voor de examens: de taal leer je sneller dan
je denkt. Ik ben blij dat ik dan toch niet voor een Engelstalig land heb gekozen. Engels kan je
heel gemakkelijk leren via tv/muziek/..., maar voor het leren van Frans is dit de ultieme kans!

