1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: Justus-Liebig-University Giessen
 Land: Duitsland
 Periode: 2de semester 2013-2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Application Form + Learning Agreement invullen
 Masterproef
2.2 Taalvoorbereiding
 Niet van toepassing, de voertaal was Engels
 Gedurende mijn Erasmus heb ik mijn Duits bijgeschaafd
2.3 Zoeken naar logement
 Gezocht naar een appartement op de private markt in Giessen die ik kon delen met
2 andere Duitse studenten. Het verblijf was groot, mooi en goed gelegen.
2.4 Administratie ter plaatse
 Matriculation summer and winter semester
 Ondertekenen LLP (arrival and departure)
 ERASMUS coördinatoren zowel in Gent en Giessen hebben goed werk gedaan. Ze
ontvangen je altijd met open armen en met al je vragen kon je er terecht. Ook
werden verschillende activiteiten voor ERASMUS studenten georganiseerd wat ook
tof was.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende.
 Er was onvoldoende mogelijkheid tot (tussentijdse) feedback over de scores.
 De communicatie was ondermaats, weinig communicatie tussen promotor Gent en
Giessen. Ook was de promotor van Giessen niet zo op de hoogte van de hele thesis
procedure (wat wordt verwacht, hoe evalueren, .... ). Ook had ik geen vaste
begeleider in het labo in Giessen en moest ik meestal beroep doen op de promotor
uit Giessen voor bespreking van resultaten, die alles soms totaal anders zag dan dat
er in België verwacht werd.
Dit zou veel beter opgevolgd moeten worden!
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling heeft mij waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren in vergelijking met de
Universiteit Gent matig.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 260 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 310 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Desondanks de slechte communicatie was het een boeiend onderwerp waarop ik kon
werken. Ook mijn sociale en culturele vaardigheden werden geprikkeld en ik leerde
zelfstandig zijn. Kortom het was een ongelooflijke ervaring waarbij ik super leuke mensen
heb leren kennen.

6. Tips voor toekomstige studenten
Voor je vertrekt goed informeren over de financiële aspecten van je ERASMUS. Als je plant
om je thesis in het buitenland te doen zorg er dan voor dat beide promotors elkaar kennen
en al eerder met elkaar samengewerkt hebben. Ook voldoende informatie inwinnen over
hoe de thesis dan zal verlopen in het buitenland en wie je zal begeleiden (eventueel
voorlopig werkschema opvragen). Na dit alles kan je dan met een gerust hart vertrekken en
genieten van een ongelooflijk en leerrijk avontuur.

