1. Algemeen





Opleiding: Master Wiskunde
Gastinstelling: Tartu University
Land: Estland
Periode: 30/8/17 - 26/6/18

2. Wat te doen voor vertrek

2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

Een beetje zoeken maar zowel prof. Storme als mevr. Coolen waren heel behulpzaam.
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Mijn Engels was geen probleem, de OLS test leek me een beetje een grap, maar

zoveel te beter dan.
Ests leren was een heel stuk minder triviaal ... terugkijkend nam ik geen vakken op in
het Ests, dus was dat niet zo erg, maar persoonlijk had ik dat liever anders gezien,
maar de basis Ests is me toch vaak van pas gekomen, dus het was zeker geen verloren
moeite. Het is moeilijk om vanuit België materialen en lessen te vinden om Ests te
leren, en de herhaaldelijke emails over taalcursussen aan het UCT frustreerden me
soms een beetje, want geen enkele Estse cursus was te vinden in Gent of omstreken,
en UCT specifiek heeft eigenlijk echt een beperkt aantal talen, en wel, met een OLS
uitkomst C2 was een cursus Engels niet echt nodig ...
Tijdens: Hier kon ik (na wat zoeken met lessenroosters en niveau's) wel een cursus

Ests nemen aan de universiteit, echter gezien het tempo van de les (en het aantal
opeenvolgend te nemen vakken waarin de verschillende niveaus opgesplitst waren)
niet zoveel van geleerd als ik had gewild hoewel het aantal lesuren en huiswerken niet
niks waren ...

2.3 Zoeken naar logement

Lichtjes problematisch ... de opties aangeboden door de universiteit leken enkel
gedeelde kamers te omvatten. Medestudenten hebben intussen verteld dat er manieren
zijn om daar rondom te werken, of dat dat niet zo was of ... maar het is me nog steeds
vrij onduidelijk, en ik zag een gedeelde kamer niet meteen zitten, dus besloot ik voor
een privéverhuur situatie te gaan ... wat betekende geen support, en wat in Estland niet
makkelijk bleek als buitenlander, maar na een week of twee op een Airbnb locatie, is
het gelukkig toch geregeld geraakt.

2.4 Administratie ter plaatse

Ik ben misschien een beetje streng, maar de introductiedagen leken een beetje een
zootje ongeregeld met momenten, en de plotse vernieuwde website was niet handig
om terug te vinden wat voor papierwerk er gedaan moest worden en hoe ... Langsgaan
bij mensen, ook al ging wellicht vaak bij de verkeerde persoon aankloppen door het
gebrek aan uitleg, loste echter de meeste problemen vlot op. Iedereen op de
universiteit was vrij behulpzaam (met uitzondering van de coördinator voor Wiskunde,

die voor lange tijd compleet onbereikbaar was.) en met wat zoeken raakte alles
uiteindelijk wel in orde.
Behulpzame mensen, maar er was een beetje een gebrek aan structuur en ervaring
denk ik.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding

De professoren voor al mijn vakken waren makkelijk te bereiken indien nodig, en de
afstand tussen lesgevers en studenten was met momenten zelfs kleiner dan verwacht,
dus geen klachten.
Lesgevers en projectbegeleiders waren zeer behulpzaam, zelfs af en toe meer
coördinatie gerichte problemen oplossend. Makkelijk te bereiken en het was geen
uitzondering dat iemand terloops eens vroeg hoe settelen meeviel ...
Was het leermateriaal gestructureerd en tijdig beschikbaar?
Dit verschilde van vak tot vak, maar een goedgestructureerde, vrij volledige cursus
aan het begin van het semester zoals ik in Gent gewoon was, gebeurde voor geenenkel
vak, wat soms wel eens interessante gevolgen had ...
3.2 Inhoudelijk

De vakken die ik opnam ...? Lattice theory was een vak dat bij mijn weten in Gent niet
beschikbaar is, maar de andere vakken overlappen wel minstens deels met vakken die
in Gent beschikbaar zijn. Ik kwam hier niet voor speciefieke specialisaties ofzo, dus
niets heel bijzonder denk ik.
3.3 Moeilijkheidsgraad

Hoe verliep de examenperiode of beoordeling stage/onderzoek?
Een zootje ongeregeld is het eerste wat in mij op komt bij het woord examenperiode...
het werd pas heel laat duidelijk wanneer examens zouden vallen, en gezien het hebben
van een 'examenperiode' niet betekend dat je daarvoor geen eindexamens kunt hebben,
was dat niet ideaal.
De studeerlast voor de examens viel echter heel goed mee, dus onoverkomelijk was
dat zeker niet. De andere kant van de medaille was wel dat er vele huiswerken en
projecten gegeven werden, die tijdsintensief maar niet heel interessant/leerrijk waren
naar mijn persoonlijk aanvoelen.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: xxx EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 270 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): xxx EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): xxx EUR, kost van het uitprinten
4.5 Overige kosten (per maand): xxx EUR

5. Persoonlijke getuigenis

Veel zelfreflectie is het laatste jaar gebeurd ... eens buiten je eigen cultuur stappen en
verbaasd zijn om de kleinste alledaagse dingen was uitermate interessant ... een
nieuwe taal geleerd ... een nieuw niveau van plantrekken en problemsolven ... nieuwe
mensen leren kennen ... perspectief van hoe anders dingen kunnen zijn, zelfs niet zo
heel ver van huis ...
6. Tips voor toekomstige studenten

Erasmus (of een andere uitwisseling) is anders voor iedereen, sommige studenten gaan
op uitwisseling om academische redenen, anderen gaan om te reizen, anderen zien het
als een jaartje verlof, vele studenten die ik hier leerde kennen leken op zoek naar
betere kansen dan thuis mogelijk waren ... ik herken me niet echt in al deze dingen,
maar had toch een mooi jaar, dus ik zou zeggen, als iets je aanspreekt aan een
uitwisseling, zelfs al weet je niet goed wat of is het een beetje buiten de lijntjes, denk
er toch eens goed over na voor je besluit dat het niet voor jou is
Je kunt het jezelf zo makkelijk of moeilijk maken als je wilt, maar zolang je bereid
bent wat te zoeken en de moeite te doen komt het wellicht wel goed
En de tip die je misschien ook lichtjes oncomfortabel maakt: langsgaan bij mensen, en
die derde herinneringsmail toch sturen is vaak een stuk behulpzamer dan nog twee
weken hopeloos piekeren ...
Tot slot een portie eerlijkheid: je hoeft niet elke dag met een smile tot achter je oren
rond te lopen om een waardevolle ervaring te hebben, de ene heeft heimwee, iemand
anders heeft het moeilijk met al de nieuwe dingen, er kan op uitwisseling even goed
iets gebeuren als thuis, weg zijn kan je eens goed doen nadenken over soms niet altijd
even vrolijke dingen ... maar al die dingen doen de vele mooie of leerrijke ervaringen
niet te niet. Het lijkt vaak alsof er op uitwisseling enkel vrolijkheid hoort te zijn, en
daardoor kun je je soms ondankbaar of ongepast voelen, en het is jammer als dat
langer blijft hangen dan het originele dipje ...
En als je praktische tips en tricks verwachtte ... ga eens een koffiekletsje houden met
iemand die onlangs op uitwisseling ging

