1. Algemeen
 Opleiding: Bachelor Biologie
 Gastinstelling: Ecole Normale Superieure Lyon
 Land: Frankrijk
 Periode: 24/08 - 15/01

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Documenten opladen in oasis
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: B2
Tijdens: Taalstage van 4 dagen
2.3 Zoeken naar logement
Ik heb in augustus ter plekke gezocht naar een kot in Lyon en gevonden.
2.4 Administratie ter plaatse
Handtekeningen op documenten voor oasis en deze opladen

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Secretaresse van de opleiding biologie als eerste aanspreekpunt, ook Erasmus
coördinator en administratie van internationalisering
3.2 Inhoudelijk
Heel divers, boeiende vakken maar minder specifiek voor mijn major dan de vakken
die ik in Gent zou hebben gehad.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Zeer zwaar. Zeer weinig tijd voorzien om je voor te bereiden, vaak meerdere
examens op één dag en ook altijd zonder dagen tussen, zeer hoge tijdsdruk tijdens
het examen zelf: slechts 2 uur tijd voor een examen waarvoor je in Gent zeker 4 uur
voor zou krijgen. Vaak examens die slechts zeer vaag met de geziene leerstof te
maken hebben. Ook vaak beloftes dat het examen in het Engels zou zijn maar dan
toch een Frans exemplaar krijgen wegens 'geen tijd meer'. Ik kon ook onverwachts
enkel Franstalige vakken opnemen.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 530 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 20 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Zeer boeiend om in een andere stad te wonen. Lyon is een heerlijke stad. Heel
boeiend om zoveel nieuwe mensen te leren kennen op korte tijd. De universiteit was
voor mij wel veel te zwaar en gaf mij teveel stress om echt volledig van mijn
buitenlandse ervaring te kunnen genieten
6. Tips voor toekomstige studenten
Wees voorbereid om op een eliteschool te zitten en omringd te worden door
studenten die betaald worden om te studeren, een heel zware examenperiode te
hebben en er niet per se door te zijn ook al kan je het vak goed.

1. Algemeen
Opleiding: Master Biologie
Gastinstelling: Ecole Normale Supérieure Lyon
Land: Frankrijk
Periode: 1ste semester 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Dit liep soms een beetje in het honderd, doordat de Gentse
Erasmusverantwoordelijke soms een beetje een warhoofd was: eerst kon ik niet naar
Frankrijk, dan weer wel, dan waren al mijn papieren ingediend, kon het plots toch
niet meer, waarop ik al ander Europese bestemmingen begon te contacteren, toen
het plots weer wel kon
2.2 Taalvoorbereiding
Middelbare schoolopleiding Frans was ruim voldoende. In het begin zat er nog wat
roest op, maar na een week of 2 is een les in het Frans volgen al lang geen probleem
meer.
Het was mogelijk om een intensieve taalcursus op voorhand ter plaatse te volgen,
maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel Franse les daar ter plaatse gevolgd -dat was
min of meer verplicht voor mijn curriculum daar (in ieder geval een vak volgen dat
helemaal los stond van je opleiding), in Gent waren ze daar dan weer iets minder blij
mee- maar dat heeft me zeker niet echt geholpen om beter Frans te leren.
2.3 Zoeken naar logement
Op het Erasmusformulier van de gastinstelling kon men een kamer daar aanvragen.
Er was echter wel geen inspraak mogelijk in het type kamer, wat resulteerde in 1
kamer die met 2 gedeeld moet worden. Achteraf kon men dat niet meer veranderen
alhoewel het er oorspronkelijk op leek dat studenten wel kunnen kiezen.
2.4 Administratie ter plaatse
Ongelofelijk traag. Mails worden systematisch genegeerd, dus moet je er altijd eens
langsgaan (of bellen, als je in België bent).
In het Engels communiceren lukt niet, zelfs niet op de internationale dienst, wat voor
sommige administratieve problemen wel eens handig zou kunnen zijn. Het is erg
pijnlijk, maar alle clichés over trage luie, niet echt welwillende Fransen waren hier
van toepassing, al bleven ze altijd wel vriendelijk
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende.
De begeleiding door niet-professoren in Lyon (mensen van de internationale dienst,
secretariaat, etc.) was bedroevend slecht. Zeker voor mijn vertrek, wanneer ik al elke
keer naar hen moest bellen om iets te weten te komen. Ter plekke, wanneer ik
gewoon bij hen kon langs gaan, was het al iets vlotter.
We kregen les in een kleine groep (8 studenten) waardoor de professoren en de
studenten een erg nauw contact hadden. Ook benadrukte ze me keer op keer dat ik

extra uitleg mocht vragen als er iets onduidelijk was door het taalverschil. Hun deur
stond haast altijd open om de studenten te helpen
3.2 Inhoudelijk
De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn opleiding en stimuleerde mijn
interesse voor biologie.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren gemiddeld in vergelijking
met de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 120 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 200 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR
4.4 Studiemateriaal: 20 EUR
4.5 Overige kosten: 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
De Erasmus-ervaring heeft mij persoonlijk veel bijgebracht: ik ben er heel wat assertiever en
zelfstandiger door geworden, mijn Frans is ondertussen van een aanvaardbaar niveau.
6. Tips voor toekomstige studenten
Gewoon doen!

