1. Algemeen
Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde
Gastinstelling: Cardiff University
Land: Verenigd Koninkrijk
Periode: Academiejaar 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.2 Taalvoorbereiding
Uiteraard is een voldoende kennis van Engels nodig om lessen te volgen en voor
sociale contacten, maar Cardiff is niet ongelooflijk strikt op gebied van taalvereisten.
2.3 Zoeken naar logement
Dit is gemakkelijk regelbaar via cardiff uni (in residences).
Privaat is het waarschijnlijk ook gemakkelijk regelbaar.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed tot zeer goed.
Alles verloopt vlot en er is duidelijke documentatie beschikbaar over wat gedaan
moet worden.
Er was goede samenwerking tussen promotoren en studenten.
3.2 Inhoudelijk
De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn opleiding.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren gemiddeld in vergelijking
met de Universiteit Gent.

1. Algemeen
 Opleiding: Bachelor Fysica en Sterrenkunde
 Gastinstelling: Cardiff University
 Land: UK
 Periode: 2013‐2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Zoeken voor de vakken om daar te volgen
2.2 Taalvoorbereiding
 Een goede basiskennis Engels. Basiskennis van het middelbaar is voldoende.
2.3 Zoeken naar logement
 Gedaan via de gastuniversiteit
2.4 Administratie ter plaatse
 Learning Agreement, confirmation of stay/departure
 Er werd altijd geantwoord en voldoende informatie gegeven. Al was het soms lang
wachten op een antwoord.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
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 en de werklast van de vakken waren in vergelijking met de
Universiteit Gent licht.
 De kwaliteit was degelijk, maar zeker niet extreem moeilijk en soms ging het
behoorlijk traag.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 20 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 390 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 250 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik heb genoten van het leven in toch wel een lichtjes andere cultuur. Ik heb ook bepaalde
plaatsen bezocht die ik anders veel moeilijker kon bezoeken. Ook mijn beheersing van het
Engels is sterk vooruit gegaan.
6. Tips voor toekomstige studenten

Het kan interessant zijn om te kijken voor een kot op de privé markt. Vaak kom je terecht bij
andere internationale studenten. Je hebt een grotere levensruimte dan een kot van de
universiteit en het is goedkoper.

