1. Algemeen
 Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde
 Gastinstelling: Seoul National University
 Land: Zuid-Korea
 Periode: 19/08/2016 - 27/12/2016

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Aangaan contract, reis- en ziekteverzekeringen en studentenvisum.
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: /
Tijdens: Er is mogelijkheid om Koreaanse taallessen gericht op uitwisselingstudenten
te volgen.
2.3 Zoeken naar logement
Er zijn logementen aanwezig op de campus, maar het aantal plaatsen hiervoor is erg
beperkt in het eerste semester. Het zoeken naar logement is zeer moeilijk om vanuit
België te doen.
2.4 Administratie ter plaatse
Dit omvatte het bekomen van een alien registration card, waarvoor ik werd bijgestaan
door de internationale diensten van de universiteit ter plekke.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Feedback van de vakken gebeurde online, feedback van het gehele verblijf werd niet
gedaan. Begeleiding rond het registeren van vakken gebeurde met de internationale
diensten ter plekke, hetgeen zeer vlot verliep.
3.2 Inhoudelijk
Naast het volgen van vakken die hier niet beschikbaar zijn, ben ik ook uitgenodigd
voor het bijwonen van gesprekken met onderzoeksgroepen in het kader van mijn
masterproef.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Er waren twee examenperiodes (midterms en finals), zonder blokperiode. Gedurende
het jaar was de werklast hoger wegens de vele taken. De moeilijkheidsgraad lag
vooral in het managen van de beschikbare tijd wegens het kortere semester.

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

5. Persoonlijke getuigenis
De meerwaarde van mijn uitwisseling ligt voornamelijk in het contacten leggen met de
lokale onderzoeksgroepen en het kennismaken met een nieuwe cultuur.

6. Tips voor toekomstige studenten
Het registreren van vakken is niet altijd evident: sommige cursussen zaten meteen
vol. Ook komt de instructietaal niet altijd overeen met wat er op de studiefiche is
aangegeven. Het is dus best om wat tweede opties klaar te hebben staan. Verder
dient de aanvraag voor een plaats in de logementen op de campus al enkele
maanden voor aankomst ingediend te worden. Het zoeken naar een verblijfplaats
gebeurt best ter plaatse.

