1. Algemeen
Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde
Gastinstelling: Université de Genève
Land: Zwitserland
Periode: 14/02/2020 tot en met 26/06/2020
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Voor het vertrek moest de aanvraag in orde worden gebracht samen met een learning
agreement. Daarna werd ik op de hoogte gebracht vanuit de gast instelling dat ik daar
een account moest aanmaken om mijn dossier daar in orde te brengen en ook daar
een learning agreement op te stellen.
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Geen voorbereiding vereist.
Tijdens: Niet van toepassing
2.3 Zoeken naar logement
Na het krijgen van de bevestiging dat ik op uitwisseling kon gaan kon ik aan de hand
van het uitwisselingsdocument een aanvraag indienen bij de 2 student housing
facilities. 3 maand voor vertrek kreeg ik bevestiging dat ik een kot had.
2.4 Administratie ter plaatse
Bij aankomst moest ik een bankrekening openen. Dit voor zowel de waarborg voor mijn
kot alsook de beurs die enkel kon gestort worden op een Zwitserse bankrekening. Ook
moesten de papieren voor een verblijfsvergunning in orde gebracht worden wegens
een verblijf langer dan 3 maanden. Met die verblijfsvergunning was het ook nodig om
aan een andere instantie aan te tonen dat een je een geldige Europese
ziekteverzekering had of moest er een aangekocht worden. De procedure werd grondig
uitgelegd door de universiteit op de welkomsdag, geen actie was vereist voor
aankomst.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Wegens dat de opleiding maar 10 studenten had was de interactie met de proffen zeer
persoonlijk.
3.2 Inhoudelijk
In de opleiding astronomie specialisatie exoplaneten heb ik onderzoeksmethodes
gezien en bijgeleerd die zeer gericht zijn op verdere research van de exoplaneten
3.3 Moeilijkheidsgraad
De examens lagen dicht op elkaar maar de werklast lag niet te hoog. Door Covid-19
waren de examens mondeling via zoom. De helft van het examen was een paper uit
het onderzoeksveld presenteren en linken aan de cursus. Door Covid werden enkel de
concepten bevraagd.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 15 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Ik ben zeer blij met mijn uitwisseling. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mij heb kunnen
verdiepen in een tak van de astronomie dat niet mogelijk was vanuit Gent. Het heeft mij
ook een ervaring opgeleverd om alleen te wonen en dan nog in een ander land, andere
omgeving en taal. Daarnaast heeft het samen op kot zijn met mensen van over heel de
wereld ook veel inzicht gegeven in andere culturen.
6. Tips voor toekomstige studenten
Probeer niets op voorhand te regelen in verband met verblijfvergunning of
verzekeringen, alles wordt uitgelegd in het begin.

1. Algemeen
Opleiding: Bachelor Fysica en Sterrenkunde
Gastinstelling: University of Geneva
Land: Zwitserland
Periode: 11/02/2020 tot en met 28/06/2020
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Op aankomst te regelen
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Frans of Engels zijn voldoende, zeker aangeraden beide te kennen.
Tijdens Er zijn taallessen gratis ter beschikking die je zelfs voor enkele studiepunten
kan laten meetellen.
2.3 Zoeken naar logement
Vroeg beginnen, kan extreem duur worden als je geen plaats krijgt in Bureau des
logements or cité universitaire.
2.4 Administratie ter plaatse
Europese ziekteverzekering goedkeuren, bankrekening openen voor beurs en
verblijfsvergunning aanvragen. Alles is goed ondersteund en er zijn genoeg
documenten om je te helpen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Spoort zelfstandigheid en actief studeren doorheen het jaar aan. Heel aansprekelijke
proffen.
3.2 Inhoudelijk
Een breed aanbod aan vakken ter beschikking, spoort zelfstandigheid aan en geeft
ruimte voor eigen ontwikkeling als student.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Examens waren eerder gemakkelijk, voornamelijk mondeling en kijken of je het begrijpt
en met de ideeën kan spelen. Oefeningen tellen vaak enkel als huiswerk mee.
Examenperiode is wel heel kort.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 445 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 120 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Geweldige lessen en proffen; bruisende, nette stad en geen al te verre natuur; het
meer
6. Tips voor toekomstige studenten
Koop een rubberbootje voor op het meer met vrienden te drinken, beste aankoop van
mijn leven

