1. Algemeen
Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde
Gastinstelling: University of Helsinki
Land: Finland
Periode: 27/08/2019 tot en met 20/12/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Learning agreement
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: English niveau B
Tijdens: English
2.3 Zoeken naar logement
Student appartement in Psoas.
2.4 Administratie ter plaatse
Learning agreement
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Begeleiding bij aankomst was niet zo goed.
3.2 Inhoudelijk
Ecologisch veldwerk, theorie in praktijk omzetten en de onderzoeksmethode
toepassen. Identificatie van invertebraten in het veld.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Door covid epidemie waren de examens online. Dit verliep vlot.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 310 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik ben meer zelfstandig en mijn Engels is zeker verbeterd. Ik heb heel veel
verschillende mensen ontmoet, internationaal en van Finland. De vakken die ik gevolgd
heb waren super interessant en worden niet gegeven aan de UGent. Ook mijn maand
veldwerk in ecologie was zeker een meerwaarde.
6. Tips voor toekomstige studenten
De universiteit van Oulu heeft veel mogelijkheden voor studeren van ecologie in het
veld. Zo zijn er een aantal “field courses” waar je een week in het veld te werk gaat. Je
leert veel bij en de sfeer is geweldig! Zeker een aanrader!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biologie
 Gastinstelling: University of Oulu
 Land: Finland
 Periode: 01/02/2019-31/5/2019
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
De administratieve verplichtingen voor het vertrek duurden niet lang. Omdat ik later in het
tweede semester in Finland aankwam (Het semester begint daar in Januari) kon ik bepaalde
vakken niet volgen wat ik te weten kwam nadat de deadline voor de uitwisseling was
verlopen. Dus als je in het tweede semester gaat zou ik zeker aanraden om begin januari te
gaan of rekening houden met het feit dat je de vakken die beginnen in januari waarschijnlijk
niet gaat mogen volgen.
2.2 Taalvoorbereiding
Fins is een moeilijke taal om te leren en het is ook niet mogelijk om dit in Gent te leren. Ik
had ook geen vereist niveau nodig voor mijn vertrek.
2.3 Zoeken naar logement
Het zoeken naar logement was zeer simpel. Je kreeg ook een mail na de acceptatie met uitleg
hoe je een aanvraag kon indienen.
2.4 Administratie ter plaatse
De administratie en communicatie ter plaatse was niet veel werk en goed georganiseerd.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding en feedback was goed georganiseerd. Er wordt wel van de student verwacht
om veel initiatief te tonen.
Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar.
De communicatie ging heel gemakkelijk met de proffen daar. Het is ook anders omdat je
altijd de proffen met hun voornaam aanspreekt.
3.2 Inhoudelijk
Ik heb niet zeer veel nieuwe kennis of vaardigheden opgedaan maar dit lag eerder aan de
vakken die ik volgde dan aan de universiteit zelf. Het vak Research training is wel zeker aan te
raden omdat je hierbij meehelpt aan onderzoeken en werkervaring kan opdoen.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De werklast en moeilijkheidsgraad was lager in vergelijking met Gent. Er is geen echte
examenperiode maar je krijgt meerdere data waarop je het examen kan afleggen waardoor
je zelf kan kiezen wanneer het voor jou past.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 400 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 270 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
De uitwisseling was een hele toffe ervaring. Je leert ook zelfstandiger te zijn omdat niemand je kan
helpen als er iets gebeurd. Het was ook fantastisch om de verschillen te zien tussen de winter en
lente.
6. Tips voor toekomstige studenten
Als je in het tweede semester gaat probeer dan in januari te vertrekken zodat je geen problemen
hebt met vakken. Research training is zeker een vak dat ik zou aanraden om te volgen omdat je dan
werkervaring opdoet door mee te helpen aan een onderzoek.

1. Algemeen
Opleiding: Master Biologie
Gastinstelling: Universiteit Oulu
Land: Finland
Periode: 3/01/2017 - 13/05/2017
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Vlot
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Nee
Tijdens: nee
2.3 Zoeken naar logement
Werd geregeld via de universiteit, en dat ging zeer vlot.
2.4 Administratie ter plaatse
Alles was zeer duidelijk.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
niet
3.2 Inhoudelijk
Vooral praktisch, theorie niet echt moeilijk
3.3 Moeilijkheidsgraad
Werklast eerder licht in vergelijking met Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 280 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 150 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
unieke ervaring die het zelfvertrouwen en zelfstandigheid zeker bevorder. Op
academisch vlak was het voor mij niet echt een meerwaarde, maar op alle andere
vlakken zeker wel.

6. Tips voor toekomstige studenten
Ik zou een half jaar aanraden

1. Algemeen
Opleiding: Master Biologie
Gastinstelling: Oulun Yliopisto
Land: Finland
Periode: academiejaar 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Opstellen en laten goedkeuren van de Learning agreement.
2.2 Taalvoorbereiding
Ik heb geen taalcursussen gevolgd voor vertrek.
Ter plaatse heb ik een survival-cursus Fins gevolgd. Dit was niet verplicht.
2.3 Zoeken naar logement
Dit werd na aanmelding aangeboden voor de gastinstelling.
2.4 Administratie ter plaatse
Opstellen, aanpassen en laten goedkeuren van de Learning agreement.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
Mits goede afspraken verliep alle administratie vlot.
Er heerste een zeer open communicatie tussen proffen en studenten. Dit maakte het
volgen van de lessen en studeren zeer aangenaam.
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.
De Erasmuservaring heeft mijn interesse in Biologie zeker gestimuleerd.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren licht in vergelijking met
de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 800 EUR (voor de trein en boot, en vliegtickets heen en terug voor Kerstmis)
4.2 Huisvesting (per maand): 172 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal: 0 EUR
4.5 Overige kosten: 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Biologie studeren in een land met grote stukken ongerepte natuur is al een meerwaarde op
zich, de open sfeer en de internationale bende maakten van Finland de ideale bestemming.

6. Tips voor toekomstige studenten
Voor studenten Biologie: kies het vak 'Research training', waar je in ruil voor studiepunten
mee mag helpen met een lopend onderzoek daar. Op die manier heb ik zeer interessant
biologisch veldwerk kunnen doen!

1. Algemeen
 Opleiding: Bachelor Biologie
 Gastinstelling: Oulu University
 Land: Finland
 Periode: 2013‐2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Een Learning Agreement en een formulier invullen.
 Allemaal goed ondersteund
2.2 Taalvoorbereiding
 Geen specifieke voorbereiding
 Mogelijkheid om basiscursus Fins te volgen, maar dit was niet nodig voor de
cursussen
2.3 Zoeken naar logement
 Logementen werden verdeeld vanuit de gastinstelling, zeer goed systeem
2.4 Administratie ter plaatse
 Learning agreement optimaliseren en tekenen
 Confirmation of arrival opsturen
 Zeer vriendelijk persoon en goed hulpvaardig
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen voldoende.
 Zeer leuke sfeer en open relatie met lesgevers!
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling leverde mij voldoende waardevolle kennis en vaardigheden op.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren in vergelijking met de
Universiteit Gent licht.
4. Kosten
4.1 Huisvesting (per maand): 240 EUR
4.2 Levensonderhoud (per maand): 220 EUR
4.3 Studiemateriaal: 0 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
De vakken waren vaak toegespitst op het noorden en ook niet wat je in Gent krijgt, ook
manier van lesgeven en onderwijssysteem was anders en verrijkend.

6. Tips voor toekomstige studenten
GENIETEN!
2e hands winkels bezoeken, zeer handig en redelijk wat aanbod in Oulu

