1. Algemeen
Opleiding: Master Chemie
Gastinstelling: University of Manchester
Land: Verenigd Koninkrijk
Periode: Academiejaar 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Erasmuscontract tekenen
Attesten van inschrijving en universitaire verzekering afhalen
Mutualiteit in orde maken
Learning agreement opstellen
Transcript of records doorgeven
Inschrijving aan the University of Manchester in orde maken
Motivatie schrijven
2.2 Taalvoorbereiding
Gebaseerd op CEFR
2.3 Zoeken naar logement
Dit was mogelijk via de universiteit maar ik had ervoor gekozen om zelf te zoeken
naar een student hall.
Hiervoor ben ik maart voor het Erasmusjaar al eens naar Manchester geweest en heb
ik verschillende private halls gecontacteerd.
2.4 Administratie ter plaatse
Tekenen van de confirmation of stay
Studentenkaart afhalen
Registratie bij het stadhuis van Manchester
Inschrijving bij een artsenpraktijk
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
Bij vragen kon ik altijd terecht bij de lokale coördinatoren, soms wel met een lichte
vertraging.
De docenten antwoordden vrijwel allemaal vrij vlot op de mails en ik had bijna
wekelijks een meeting met mijn promotor.
3.2 Inhoudelijk
De uitwisseling betekende een meerwaarde voor mijn opleiding.
Ook het leermateriaal was zeer goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren zwaar in vergelijking met
de Universiteit Gent.
4. Persoonlijke getuigenis
Ik ben zeer blij dat ik op Erasmus geweest ben, misschien is het iets eenvoudiger om op
Erasmus te gaan als je niet in je laatste jaar zit. Maar het is wel de moeite om eens
meegemaakt te hebben. Ook ben ik blij dat ik voor een volledig jaar gegaan ben.

5. Tips voor toekomstige studenten
Als er in het begin welkomsessies of introductiedagen zijn in de gastuniversiteit zou ik zo veel
mogelijk daar naartoe gaan om andere studenten te leren kennen. Zo heb ik andere Erasmus
studenten leren kennen en uiteindelijk veel andere internationale studenten. Uit de lessen
heb ik eigenlijk niemand leren kennen, wat mogelijks kwam doordat ik als laatstejaars daar
geweest ben. Laat je ook niet afschrikken door de administratie en in het begin zal het
moeilijk zijn maar daar moet je even doorheen.

