1. Algemeen
Opleiding: Master Geomatica en Landmeetkunde
Gastinstelling: Ensta-Bretagne
Land: Frankrijk
Periode: Academiejaar 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Learning agreement
Erasmuscontract
2.2 Taalvoorbereiding
Vereist niveau Engels: TOEFL
Vereist niveau Frans: voldoende
2.3 Zoeken naar logement
Dit gebeurt via de gastinstelling.
2.4 Administratie ter plaatse
Learning agreement
Inschrijving
Online registratie
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastinstelling was over het algemeen goed, er werd echter
onvoldoende tussentijdse feedback gegeven en de beoordelingscriteria waren niet
duidelijk.
Lokale personen van de gastinstelling waren onrespectvol en voelden zich zeer
superieur. Ik voelde mij niet gewaardeerd, ondanks mijn reeds behaalde
bachelordiploma, wat ook een voorwaarde was om te kunnen deelnemen aan die
studies. Dit was zo voor zowel de professoren als administratieve diensten, als
medestudenten.
3.2 Inhoudelijk
De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn opleiding.
Het leermateriaal was voldoende.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De werklast en de moeilijkheidsgraad van de vakken zijn gemiddeld in vergelijking
met Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: /
4.2 Huisvesting (per maand): 325 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR
4.4 Studiemateriaal: 10 EUR
4.5 Overige kosten: 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Positieve punten zijn de talenkennis, cultuur en nieuwe contacten die je opdoet, en de
verplichting van sociaal te zijn. Je leert jezelf beter kennen en je leert alleen zijn. Je krijgt
respect voor thuis, dan pas weet je hoe goed je het hebt!
6. Tips voor toekomstige studenten
Informeer je goed over de gastinstelling voor je vertrekt. Zorg ervoor dat je een goede
contactpersoon hebt aan de thuisinstelling waarbij je gemakkelijk terecht kan, zoals een
professor of het secretariaat van de faculteit. Het is belangrijk dat je altijd bij iemand terecht
kan.
Ga leergierig en zonder verwachtingen op Erasmus, dan kan het alleen maar beter gaan. Het
is en blijft een aanrader! Ook na een tegenval, kan je niet anders dan toch iets geleerd te
hebben. Al is het maar 'hoe het niet moet'. Dat is ook belangrijk op te weten. Soms moet je
eens met je neus op de feiten worden gedrukt om te weten wat je wel, of juist niet wilt.

