1. Algemeen
Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
Gastinstelling: University of Copenhagen
Land: Denemarken
Periode: 5/2/2017-6/7/2017

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Enkel de verplichte documenten, zoal LA en grand contract
2.2 Taalvoorbereiding
vóór: Niet vereist
tijdens: Niet vereist
2.3 Zoeken naar logement
Ik kreeg een mail van de Housing Foundation en heb daar mijn logement gezocht
2.4 Administratie ter plaatse
Kon beter. Aangezien ik een Erasmus plus student was, werd de helft van de
administratie afgehandeld door het labo en de andere helft door de administratieve
unit van de Universiteit. Het was niet altijd duidelijk wie wat moest doen.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
In het labo waren vaak meetings waar er feedback gegeven werd door de hele groep.
Begeleiding was oké. Ik kon altijd bij iemand terecht als ik vragen had, maar
grotendeels bepaalde ik zelf mijn project en wat ik die week ging doen.
3.2 Inhoudelijk
praktische en technische kennis in glycobiology en skills genetic engineering
3.3 Moeilijkheidsgraad
Verliep vlot. Ze moesten enkel een document invullen en terugmailen

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 550 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 150 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Ik heb heel veel bijgeleerd, zowel op wetenschappelijk vlak als persoonlijk vlak. Ik
ben nog meer zelfstandig geworden en heb vrienden gemaakt van over heel de
wereld. Ik heb er zelf een PhD aan overgehouden.

6. Tips voor toekomstige studenten
Iets zoeken in de privé markt voor logement is heel erg moeilijk in Kopenhagen, maar
ik zou toch aanraden om er eens voor te kijken. De Housing Foundation hier staat los
van de Universiteit en heeft een heel slechte naam in Kopenhagen. Natuurlijk wist ik
dit niet op voorhand. Het is duur voor wat je krijgt, HEEL slechte communicatie met
hun, en de kamer was helemaal niet proper. Dit heeft het me moeilijk gemaakt om me
echt thuis te voelen in mijn nieuw appartement.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: Universiteit van Kopenhagen
 Land: Denemarken
 Periode: academiejaar 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Learning agreement
 Erasmus beurscontract
 Online aanvraagprocedure
2.2 Taalvoorbereiding
 Ik heb op voorhand een cursus Engels gevolgd.
 Het is mogelijk om aan de gastuniversiteit een taalcursus Deens te volgen (wat ik heb
gedaan), het is een hele leuke manier om andere exchange students te leren kennen.
Als je verder Deens wil leren, kan je dit gratis doen aan bepaalde instanties (mits je je
CPR-nummer hebt)
2.3 Zoeken naar logement
 Dit werd geregeld via de faculteit LIFE in Kopenhagen: het is niet ideaal en
ontzettend duur. Je krijgt je contract een maand van te voren, als je weigert heb je
niks (en het is onmogelijk om zelf wat te vinden in die periode)
2.4 Administratie ter plaatse
 Toegestuurde formulieren van de universiteit invullen (niet zoveel)
 Learning agreement
 Inschrijven in de gemeente (zo krijg je je CPR-nummer, dat recht geeft op gratis
ziekteverzekering in Denemarken)
 Conformation of arrival
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen onvoldoende.
 Ik wist vaak niet waar ik terecht kon, zelfs nu was het niet duidelijk waar ik mijn
papieren voor mijn terugkomst moest laten tekenen. Ik weet niet wie mijn Erasmus
coördinator ter plekke is geweest. Ik stuurde bij vragen altijd mailtjes naar een
algemeen adres, waar er wel altijd antwoord op kwam. Maar ik heb nooit
persoonlijke begeleiding gehad. Alles is uiteindelijk wel goed gegaan en ik heb ook
niet echt iets gemist
 De communicatie met de professoren was heel vriendelijk en gemoedelijk. Je kon de
professoren altijd met hun voornaam aanspreken en keken nooit op van een vraag.
Hierdoor was er heel veel interactie in de lessen.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn studies en leverde
me erg waardevolle kennis en vaardigheden op.

3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig tot licht in
vergelijking met de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 650 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal: 10 EUR
4.5 Overige kosten: 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik zou dit jaar zo over willen doen. Ik heb ontzettend veel geleerd en veel nieuwe vrienden
gekregen. Ik vind het jammer dat ik terug moet naar de UGent.
6. Tips voor toekomstige studenten
Besef dat Denemarken heel duur is en leg je daarbij neer.
Kopenhagen is echt een geweldige stad om op Erasmus te gaan!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biologie
 Gastinstelling: Universiteit van Kopenhagen
 Land: Denemarken
 Periode: academiejaar 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Ik heb alles zelf moeten regelen en achteraf bleken er problemen met bepaalde
vakken die een ander puntensysteem hadden. Dit had kunnen vermeden worden.
2.2 Taalvoorbereiding
 Er was geen taalvoorbereiding nodig aangezien alle lessen in het Engels verliepen en
we in Gent goed voorbereid worden met Engelse boeken en lessen.
2.3 Zoeken naar logement
 De universiteit voorziet voor de meeste van zijn studenten een verblijfplaats, als het
op tijd aangevraagd wordt. Aangezien het in Kopenhagen heel moeilijk is om iets te
vinden, is dit zowat de enige oplossing. Het is wel bijzonder duur.
2.4 Administratie ter plaatse
 Alles staat duidelijk vermeld op de website van de gastuniversiteit. Ze zijn zeer
ervaren in het opvangen van buitenlandse studenten.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 De professoren antwoorden zeer snel op vragen en mails en zijn zeer behulpzaam.
Hun "Minerva" wordt zeer goed en tijdig ge-update.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende een enorme meerwaarde voor mijn studies en heeft mijn
interesse in Biologie zeker gestimuleerd.
 Het leermateriaal was heel goed in orde en werd vlot verspreid.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met
de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 644 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 280 EUR
4.4 Studiemateriaal: 30 EUR
4.5 Overige kosten: 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Het is een fantastische ervaring.
Je bekijkt veel vanuit een ander perspectief en wordt zo kritischer voor je eigen gewoontes.
De leermethodes verschillen soms heel erg en ook het blokkensysteem i.p.v. het
semestersysteem is een eyeopener. Door de voornamelijk internationale contacten, leer je
veel meer over hoe het er in de wereld aan toe gaat i.p.v. geïsoleerd te blijven in een klein
land als België. Daardoor krijg je een beter beeld van wat je mogelijkheden zijn na het
afstuderen.
6. Tips voor toekomstige studenten
Probeer op voorhand zelf een appartement of kot te zoeken in Kopenhagen, ook al is dat zeer
moeilijk. De kamer die de universiteit je toewijst is enorm duur. Langs de andere kant zitten
er in je gebouw heel veel internationale studenten die allemaal op zoek zijn naar vrienden en
is het daardoor veel gemakkelijker om contacten te leggen en goede vriendschappen te
sluiten. Het heeft dus zijn voor- en nadelen.
Als je vakken kiest, kijk dan naar hoe de punten gegeven worden. Universiteit Gent aanvaardt
geen pass/fail puntensysteem. Bij de meeste vakken kan je op voorhand overleggen met de
proffen daar om een oplossing te vinden, maar doe dit op voorhand anders heb je problemen
achteraf.
Wees niet te teleurgesteld als je niet meteen vrienden bent met de Denen zelf. Ze zijn zeer
gesloten en gaan niet uit zichzelf contact zoeken, maar zijn wel heel vriendelijk als je zelf het
eerste contact legt. Maar de meeste vrienden zal je maken met andere
uitwisselingsstudenten.
Je kan proberen Deens leren, maar het is vrijwel onverstaanbaar en van zodra je probeert
Deens praten, schakelen ze zelf over naar Engels. Deens is maar een kleine taal. Ik denk dat
het interessanter is om een Spaanse vriend te zoeken en Spaans te leren.
Kopenhagen is duur, zeer duur. Verwacht dus niet dat je geld zal over hebben na je
uitwisseling. Maar het is al het geld absoluut waard. Kopenhagen is een van de meest
fantastische steden. Er is altijd wel iets te doen en als je een beetje oplet met je geld, kom je
er gerust!

1. Algemeen
 Opleiding: Bachelor Fysica en Sterrenkunde
 Gastinstelling: Copenhagen University
 Land: Denemarken
 Periode: 2de semester 2013‐2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Met een keuze binnen mijn vakgebied ging het administratief werk aan de Belgische
zijde redelijk gemakkelijk. Het grootste probleem was dat de dagen waarop dat
allemaal in orde moest zijn erg verschillend waren.
2.2 Taalvoorbereiding
 Voor vertrek: Vlot Engels is voldoende, Deens is helemaal niet noodzakelijk (maar
altijd aan te raden).
 Ter plaatse: Geen taalvoorbereiding nodig maar Deens is aan te raden.
2.3 Zoeken naar logement
 Werd geleverd via website universiteit van Copenhagen. Zeer gemakkelijk als je er
snel bij bent
2.4 Administratie ter plaatse
 Behalve wat aanpassingen aan het Learning agreement (ter plaatse ontdek je vaak
belangrijke details) waren enkele bezoeken aan het lokale Students Centre
voldoende.
 Sommige informatie was wat moeilijk te vinden omdat het voor de mensen daar voor
de hand liggend is dat je weet waar het te vinden en je zelf niet eens weet dat er iets
te vinden is.
Maar uiteindelijk heb je altijd iemand die je vragen kunt stellen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De professoren zijn allemaal heel open en gemakkelijk te benaderen.
Daarbij krijg je een of meerdere student‐'mentors' die je wegwijs maken (in het
dagelijkse leven) voor zover dat nodig is.
 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 matig tot licht.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 700 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR

4.5 Overige kosten (per maand): 10 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Een goede kans om veel mensen van verschillende komaf te leren kennen, je eigen opleiding
en achtergrond wat beter, in contrast met andere, te kunnen bekijken, en om vakken aan te
snijden waar je in België niet bij kunt. En daarbij is Erasmus in het algemeen een goede
mogelijkheid om eens in een volledig andere omgeving te leven en te zien hoe je je aanpast.
6. Tips voor toekomstige studenten
Ik had de indruk dat in de inleidingsweek veel contacten werden gelegd. Ik heb die gemist en
raad aan anderen aan om dat niet te doen.
Vraag medestudenten en professoren zo snel mogelijk om advies als je met vragen zit.
Veel supermarkten accepteren alleen Dankart, de Deense kredietkaart. Wees je daar bewust
van als je gaat winkelen.
Overweeg goed of je kotgenoten wilt. Ik had er wel en ik heb me daar zeker niet over
beklaagd: het is een goede manier om mensen te leren kennen, maar je moet je wel bewust
zijn dat je met die mensen moet kunnen samenwonen.
Voor iedereen die naar Denemarken gaat: het is een duur land. Wees je daarvan bewust.

1. Algemeen





Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
Gastinstelling: Copenhagen University
Land: Denemarken
Periode: 2de semester 2014‐2015

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)



alles in verband met Erasmus beurs aanvraag in orde brengen

2.2 Taalvoorbereiding



geen speciale vereiste, wel de verplichte test om het niveau van mijn Engels te
bepalen

2.3 Zoeken naar logement



ingeschreven op de housing foundation, alle aangeboden verblijfplaatsen
overlopen om een snelle beslissing te kunnen maken eens de registratie werd
opengezet.

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse




aankomst laten bevestigen en via mail doorsturen,
studentenkaart laten aanmaken

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

veel praktische vaardigheden in het labo, een open houding naar collega's toe, leren
een thesis schrijven
3.2. Begeleiding

ik had een persoonlijke begeleider in het labo om me zeker in de eerste twee maanden
wegwijs te maken en verschillende technieken aan te leren. Mijn promotor was heel
aanspreekbaar en nam de tijd om het onderzoek te sturen waar nodig. De thesis werd
ook door mijn promotor nagelezen en mijn rapporteermethode werd geoptimaliseerd.
3.3. Moeilijkheidsgraad & Beoordeling

De thesis werd beoordeeld aan de universiteit Gent, mijn Deense begeleiders moesten
me enkel beoordelen op mijn dagelijks werk in het labo.
zeer goed

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 20 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 600 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal: 5 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

Deze uitwisseling heeft me losgemaakt van mijn vaste patroon in België en me leren
beter omgaan met het ontmoeten van nieuwe mensen. Algemeen gezien een goede
ervaring!
6. Tips voor toekomstige studenten

Als je op uitwisseling gaat tijdens je thesis zal dit hoogstwaarschijnlijk een andere
erasmus-ervaring opleveren dan wanneer je lessen gaat volgen in het buitenland.
Zeker in de wetenschappen moet je elke dag paraat staan in het labo en soms ook in
het weekend. Maar dan leer je vooral je collega's beter kennen, wat ook een toffe
ervaring is.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geografie
 Gastinstelling: Universiteit van Kopenhagen

 Land: Denemarken
 Periode: 01/09/2015 ‐ 31/01/2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Online aanvraag voor internationale mobiliteit (Moveon), Motivatiebrief, Learning
Agreement (vakken moesten al ingevuld zijn), Attest Deelname Erasmus+, online
applicatie in gastuniversiteit, herexamen vroeger afleggen, aanvraag mentor, housing
en deelname introductieweek, taaltest
2.2 Taalvoorbereiding
Niveau Engels was al goed, dus geen extra voorbereiding. Het werd online getest met
een OLS taaltest. Zomercursus Deens viel helaas te dicht bij de herexamens.
Taalvoorbereiding ter plaatse
Een infomoment over papers schrijven in het Engels, voor de rest niet aan
deelgenomen.
2.3 Zoeken naar logement
Op een online platform via de Housing Foundation (voorziening van de universiteit
voor internationale studenten), dit heb ik gedurende de maand juli gedaan. Contract
werd ook online geregeld op voorhand.
2.4 Administratie ter plaatse
Introductieweek (25 tot 28/08) met voorziene momenten om Learning Agreement te
laten ondertekenen (aanpassing van een vak, dus eerst goedkeuring van professor uit
Gent nodig), registreren als Deense inwoner (CPR‐nummer), studentenkaart
aanvragen en ophalen, Confirmantion of Stay (aankomst) laten ondertekenen en
terugsturen naar Gent, inschrijving aan UGent, Beurscontract
Alles werd duidelijk gecommuniceerd in de introductieweek, met een hele bundel
documenten. Iedereen was bereikbaar en behulpzaam. Er waren infosessies met
praktische informatie en ook met tips om ons snel thuis te voelen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 Altijd twee lesgevers voor een vak, heel vrij georganiseerd en nooit aanwezigheid
verplicht. De lessen waren steeds heel interactief en ondersteund met excursies,
gastsprekers en discussiemomenten. Voor drie van de vier vakken werd er een paper
of taak gemaakt, die samen met de leerstof op het mondelinge examen werden
besproken. Feedback was er steeds onmiddellijk na het examen, wanneer het
resultaat wordt gezegd. Eén vak had een examen dat bestond uit vier taken, waar
helaas geen feedback op wordt gegeven (tenzij op aanvraag), enkel een eindresultaat.
Alle lesgevers vonden het zelf belangrijk om feedback over het vak te krijgen, en dit
werd dan ook steeds uitvoering besproken.
 De lesboeken konden besteld worden vanuit de boekenwinkel in de faculteit.



Alle lesgevers waren bijzonder vriendelijk en toegankelijk. Mails werden altijd
onmiddellijk beantwoord en het contact was heel informeel.
3.2 Inhoudelijk
 Toegepaste vaardigheden hydrologie (berekeningen, experimenten), inzicht in sociale
aspecten van landschap‐ en natuurbeheerproblemathiek, praktische methoden om
aan natuur‐ en landschapsbeheer te doen, natuur implementeren in steden,
onderzoeksmethoden voor perceptie op natuur en landschap
3.3 Moeilijkheidsgraad
 Mondelinge examens voor drie vakken en portfolio indienen voor één vak. Omdat het
semester opgesplitst was in twee blokken, was de examenperiode steeds heel kort. De
werklast was iets lager dan hier, maar omdat de examens de vakken onmiddellijk
opvolgden moest de leerstof constant worden bijgehouden. Eén vak was vrij moeilijk
t.o.v. hier, maar de andere vakken werden op een andere manier geëvalueerd (soort
van open boek presentaties waarbij je moest kunnen antwoorden op kritische vragen),
waardoor het moeilijk te vergelijken is qua moeilijkheid. Mij lag deze manier van
examens afleggen wel, maar sommigen hadden liever de manier waarop het in Gent
gedaan wordt.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 60 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 660 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 60 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Je leert dat je vakgebied meer is dan wat één universiteit kan leveren en het helpt om meer
mogelijkheden te leren kennen. Het is een sociaal groeiproces, je leert om steviger in je schoenen te
staan en om te gaan met mensen die heel verschillend zijn. Je leert problemen zelf op te lossen en je
leeft veel intenser. Ik heb nu ook contacten op veel plaatsen om te bezoeken, maar zelfs ook wat
connecties in de vakgroep.
6. Tips voor toekomstige studenten
Ga alleen en niet met vrienden, stel je heel open op, neem initiatief voor trips en activiteiten, kies
vakken die je aanspreken, wees niet gierig

