1. Algemeen
• Opleiding: Bachelor Geografie en Geomatica
• Gastinstelling: Université Grenoble Alpes
• Land: Frankrijk
• Periode: 1/09/2021 tot 31/01/2022

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Er zijn heel wat documenten in orde te brengen, maar op de website van UGA staat wel heel
duidelijk wat deze zijn, hoe je eraan geraakt, wanneer dat in orde moet zijn, etc. De
administratie is gewoon onvermijdelijk en lijkt misschien als een drempel waarin je veel tijd
en moeite moet steken, maar al bij al valt het nog wel mee en is het het helemaal waard!
2.2 Taalvoorbereiding
Had ongeveer B2 in Frans voor vertrek, heb geen speciale voorbereiding moeten doen omdat
de Erasmuscoördinator in Gent (prof. Jan Nyssen) mijn niveau voldoende hoog inschatte.
2.3 Zoeken naar logement
Je kan ofwel voor studentenlogement van Crous kiezen, ofwel zelf op de private markt
zoeken. De residenties van Crous zijn vergelijkbaar met de homes in Gent: basic, niet al te
groot, je zit in een groot gebouw met gemeenschappelijke keukens, maar wel spotgoedkoop.
Daarnaast is het ook gewoon gemakkelijker omdat je er minder documenten voor in orde
moet brengen. Je kan preferenties van bepaalde residenties meegeven, maar naar mijn
gevoel wordt je toch vooral ingedeeld op basis van nabijheid tot je faculteit. Dat is dan wel
het nadeel aan de vakgroep geografie: die ligt niet op de grote campus, niet in het centrum
en - laat ons zeggen - ook niet in de gezelligste en meest aantrekkelijke buurt. Aan mij werd
dus de Résidence Olympique toegewezen, niet de meest gezellige residentie. Bij nader inzien
had ik best deze toewijzing afgewezen en gewoon moeten zoeken naar co-housers op de
private markt. Als je dan toch één voorkeur opgeeft voor een Crous-residentie, probeer dan
voor Résidence Berlioz te gaan: daar zaten heel veel andere Erasmussers. Andere optie is
privaat huren: dan moet je iets meer documenten in orde brengen, maar kan je wel voor een
hele goede prijs in leuke appartementjes terechtkomen. Er zijn een aantal facebook-groepen
waar andere internationals ook hopeloos op zoek zijn naar co-housers.
2.4 Administratie ter plaatse
Niet al te veel werk. Moest één ochtend langsgaan om mijn inschrijving te vervolledigen, en
ik kon nog tot eind Oktober naar verschillende lessen gaan en alsnog beslissen welke vakken
ik wel of niet wou doen.
Oké, soms is de afhandeling van een aantal zaken wel wat op z'n Frans (d.w.z. onnodig
gecompliceerd, lang wachten op een antwoord, en nog veel te veel op papier i.p.v. online).

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Hoe was de begeleiding en de feedback georganiseerd?
Zeer vergelijkbaar met de UGent: hulp is zeer toegankelijk als je die nodig hebt.
De vakgroep geografie is in het algemeen groter dan in Gent, maar tijdens de lessen zijn
professoren even toegankelijk en aanspreekbaar.
Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar?
In het begin is het even wegwijs worden in de 101 verschillende platformen van de
universiteit, maar na een tijdje wijzen die zichzelf wel uit. Slides werden meestal pas achteraf
ge-upload. Ik ben wel bij elke eerste les van een vak de prof gaan aanspreken om te vertellen
dat ik een Erasmusstudent was, zodat ze me ook online aan de vakken konden toevoegen.

3.2 Inhoudelijk
Welke opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden heeft dit verblijf opgeleverd?
Op educatief vlak was het niveau lichtjes teleurstellend. Qua kwaliteit van onderwijs schat ik
het Institut d'Urbanisme et Géographie Alpine lager in dan onze teergeliefde vakgroep in
Gent, al hangt dat wel sterk af van de specifieke vakken die je kiest. Ik had bv. één intensief
vak van 3 studiepunten doorheen het jaar (er was wel geen examen van), wat ik in
verhouding toch eerder "zwaar" vond. Anderzijds waren er vakken van 2 à 3 SP waar je
perfect niet naar de les kon gaan, en toch nog goede punten kon halen op het eindwerkje dat
er gemaakt moest worden. Van de vakken in het Engels was het niveau in het algemeen
lager, vaak omdat de proffen zelf niet enorm taalvaardig waren. Je kan jezelf wel steeds
uitdagen door een aantal vakken in het Frans mee te pikken, wat het opletten in de les en
studeren beduidend uitdagender maakt, maar uiteraard een niet te onderschatten positief
effect heeft op je taalvaardigheid! Doen dus, maar ook niet vergeten genieten ;)

3.3 Moeilijkheidsgraad
Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek? (werklast,
moeilijkheidsgraad,...)
De werklast is in het algemeen ietsje lager dan aan de UGent, maar dat hangt anderzijds echt
af van vak tot vak (zie eerder).

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 255 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Grenoble, en vooral de omgeving, is de ideale stad voor berg- en sportliefhebbers. De universiteit
biedt enorm veel verscheidene sporten aan (mountainbike, ski, langlaufen, via ferrata, wielrennen,
oriëntatielopen, multipitch, ijsklimmen, en nog veel, veel meer) en maakt deze zeer toegankelijk voor
alle studenten (bv. abonnement op de klimzaal voor een heel jaar voor maar €25, skiën in Les Deux
Alpes voor maar €23 per dag incl. transport, etc.). Daarnaast zijn de drie omliggende bergmassieven
(Chartreuse, Vercors en Belledonne) zeer toegankelijk met het openbaar vervoer, al biedt een auto
ook de meerwaarde om flexibel en verder weg van Grenoble op avontuur te trekken. Daarnaast
kiezen ook heel veel andere Erasmussers voor Grenoble omwille van de omgeving en
sportmogelijkheden, dus als je sportief en outdoorsy bent is het dan ook heel gemakkelijk om veel
like-minded medestudenten tegen te komen! Het uitgaansleven is beperkter dan in Gent, dus als dat
je hoofddoel is op Erasmus kies je best een andere stad. Daarnaast is Erasmus in het algemeen
gewoon een geweldige ervaring (cliché, I know): in het begin is het uiteraard allemaal wat nieuw en
angstaanjagend, maar gebruik dat om erop uit te trekken, nieuwe mensen te ontmoeten en 'ja' te
zeggen op dingen die je normaalgezien nooit zou doen. Probeer ook echt van de tijd gebruik te
maken om je Frans bij te schaven, zowel in de unief als in het gewone leven. Dat is soms vervelender
en vermoeiender dan gewoon naar het Engels over te schakelen, maar een gigantische meerwaarde
voor later, zeker in een land als België.
6. Tips voor toekomstige studenten
Probeer de eerste dagen zoveel mogelijk verschillende mensen te ontmoeten. Grenoble heeft een
hele goeie organisatie voor de verwelkoming van internationale studenten genaamd InteGre (zijn
vooral actief op Instagram). Zij organiseren de eerste weken meerdere activiteiten per dag, en
iedereen die daar naartoe gaat is even hopeloos om mensen te ontmoeten, ideaal dus als je net
toekomt! Daarnaast zijn er ook heel wat WhatsApp groepen voor verschillende activiteiten, dus
probeer daar ook in binnen te geraken als je bv. mensen zoekt om samen mee te gaan trailrunnen,
fietsen, klimmen, etc. Voor verplaatsingen in en rond de stad is een fiets een must. Qua
fietsinfrastructuur is Grenoble één van de betere Franse steden, maar weet wel dat de mensen hier
al eens een rood licht durven negeren. Daarnaast is er ook een goed(koop) OV-netwerk: een tram- en
buskaart kost voor studenten €15 per maand. Om de ruimere omgeving te verkennen (bv. Parc des
Écrins, Vercors, Belledonne, etc.) is het heel handig om een auto te hebben, of vrienden te worden
met iemand die een auto heeft. Het merendeel van mijn vrienden waren andere Erasmussers, maar
het loont ook om een aantal locals te leren kennen. Bij de vakken die ik in het Frans had zorgde ik bv.
altijd dat ik een aantal mensen uit de les kende, zodat ik hen ook vragen kon stellen voor het
examen.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geografie
 Gastinstelling: UGA - Université Grenoble Alpes
 Land: Frankrijk
 Periode: 03-09-2018 / 18-01-2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Via Internationiserings bureau en verantwoordelijke voor wetenschappen
Contract tekenen/uitwisselingsaanvraag invullen/learning agreement/ met Grenoble
overleggen/taaltest
2.2 Taalvoorbereiding
Blad invullen waar professor in Gent je niveau van Frans bevestigt.
Hiervoor moest ik een gesprek hebben met die professor om mijn niveau van Frans te tonen
2.3 Zoeken naar logement
via ofwel universiteit zelf (crous)
ik heb dit online gedaan via enkele sites
2.4 Administratie ter plaatse
Vanaf je in Grenoble bent, best eens langsgaan op secretariaat en papieren laten invullen. Bij
grote problemen kan je ook naar internationaliseringsbureau gaan. Maar indien alles ok, is
lokale geografie secretariaat voldoende
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Vergelijkbaar als in Gent, als je problemen zou hebben, staan professoren en assistenten
voor je klaar.
Indien niet, dan laten ze je je eigen gang gaan, totdat er problemen zouden opduiken.
PPT's werden altijd pas na de les geüpload, niet echt handig. Is in Gent veel beter geregeld
In begin van lessen steeds gaan melden dat ik Erasmusstudent ben, waren zeer
geïnteresseerd en behulpzaam.
3.2 Inhoudelijk
De universiteit is vooral gespecialiseerd in natuurwetenschappelijke kennis (logisch door de
nabijheid van de Alpen)
Vooral de expertise over gletsjers en mobiliteit zal mij altijd bij blijven.
3.3 Moeilijkheidsgraad
examenperiode was 1 week in januari waarin je alle examens heb (behalve van vakken
waarvoor je permanente evaluatie had (papers/presentaties etc.))
Examenrooster is laat beschikbaar en ik had dan nog overlap waardoor er verschillende
vakken nog van datum veranderden.
Moeilijkheidsgraad is vergelijkbaar met Gent, werklast in vergelijking met credits klopt wel
iets beter dan in Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 410 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 180 EUR

4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
je Franse taal gaat veel verbeteren
ander onderwijssysteem leren kennen
nieuwe vrienden leren kennen
weg van huis, zelfstandig kunnen leven
6. Tips voor toekomstige studenten
Geniet van Grenoble, maar vooral van de bergen rondom.
Om te gaan skiën, kan je best een UGlisse-kaart aanvragen, grote reducties op verschillende
skigebieden in de buurt.
Liefhebbers van sport gaan hier zeker aan hun trekken komen, universiteit heeft veel infrastructuur
maar ook zelf kan je veel doen (MTB, trailrunning)
5 maanden gaan zo omvliegen, dus geniet van elke seconde!
Tip: zorg dat je een fiets hebt, Grenoble is een ideale fietsstad!

