1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: University of Tromso
Land: Noorwegen
Periode: 7/8/17 – 1/07/18

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

Learning agreement, motivatiebrief, uitwisselingsaanvragen
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: /
Tijdens: Noorse lessen aangeboden door UiT
2.3 Zoeken naar logement
/
2.4 Administratie ter plaatse

Learning agreement aanpassen, migratie papieren bij politie in orde brengen
Goede communicatie, gemakkelijk om even binnen te springen op kantoor om een
vraag te stellen.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding

Gemakkelijk aanspreekbaar tijdens de les en goede communicatie via e-mail
Begeleiding van labo's en excursies door assistenten en proffen
Leermateriaal: voornamelijk powerpoints en voor enkele vakken een handboek

3.2 Inhoudelijk

Verdere verdieping in de kennis uit mijn bachelorjaren
3.3 Moeilijkheidsgraad

Examens zijn verspreid over 1-2 maanden op het einde van het semester, met nog
lessen, excursies en af te werken taken of verslagen van vakken waarvan het examen
nog niet geweest is er tussendoor. Dit maakte het soms een beetje druk, maar niet
overmatig. Over het algemeen zijn de examens op dezelfde manier opgesteld als in
Gent, maar worden ze naar mijn gevoel misschien iets minder streng gequoteerd.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 600 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 420 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis

Veel nieuwe mensen leren kennen, van hen inspiratie gekregen om nieuwe dingen uit
te proberen, naar bepaalde plaatsen te reizen, om uit te zoeken wat ik wil doen in mijn
eigen leven
Nieuwe hobby's uitgeprobeerd
Veel meer activiteiten gedaan in mijn vrije tijd, zowel alleen als met vrienden
Interessante schoolexcursies
6. Tips voor toekomstige studenten

Door ook in contact te komen met Noorse mensen, via hobby's, via je kot of via
school, en ook de taal te proberen leren, voel je je veel meer geïntegreerd in de cultuur
en een echt deel van de samenleving hier, vind ik.

1. Algemeen
Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: UiT the Arctic University of Norway
Land: Noorwegen
Periode: 04/08/2016 - 30/06/2017
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Learning agreement opstellen
Contract voorbereiden
Motivatiebrief indienen
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: OLS taaltest
Geen andere voorbereiding vereist voor niveau B2
Tijdens: niet van toepassing
2.3 Zoeken naar logement
Aanvraag indienen bij Samskipnaden
2.4 Administratie ter plaatse
Verliep vlot. Een instapweek werd georganiseerd om alles in 1 keer in orde te
brengen.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Er was altijd mogelijk tot feedback van de professor zowel persoonlijk als via mail.
3.2 Inhoudelijk
Kennis in Micropaleontology, Petroleum prospecting, Quaternary Climate, Structural
Geology, Ore Geology, Marine Geohazards, Quaternary Geochronological methods
and Tectonics
3.3 Moeilijkheidsgraad
De examens vonden plaats telkens enkele weken na het beëindigen van de
lessenreeks voor een vak. Ze waren dus beter verspreid over het jaar wat de werklast
minder maakte in 1 periode.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 400 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 420 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 500 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 150 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik heb veel geleerd zowel qua studie als op persoonlijk vlak. Je moet zelf
beslissingen nemen, leert zelfstandiger te zijn en andere mensen en culturen te
respecteren. Daarnaast was er de mogelijkheid om veel dingen te leren die aan de
Universiteit van Gent niet beschikbaar zijn.

6. Tips voor toekomstige studenten
Zeker een aanrader, durf je grenzen te verleggen

1. Algemeen
Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: Arctic University of Norway - Tromsø
Land: Noorwegen
Periode: 5/8/2016 - 19/6/2017

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Heel wat administratieve zaken moeten in orde gebracht worden zowel voor Ugent
als voor de buitenlandse universiteit.
Was vaak nogal omslachtig.
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Er was geen verplicht niveau voor vertrek, wel moest een taaltest ingevuld
worden om te kijken hoe je taal (engels) verbeterde doorheen het jaar.
Tijdens: Voor studenten zijn er gratis lessen Noors in de avond, zeker aan te raden!
2.3 Zoeken naar logement
Huisvesting is een probleem in Tromsø, hoe vroeger er voor gekeken kan worden
hoe beter.
2.4 Administratie ter plaatse
Voor de start van het academiejaar waren er 3 'inleidingsdagen'. Tijdens deze dagen
kon alles van formulieren ingevuld worden, studentenkaarten gemaakt etc.

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Lesgevers worden aangesproken bij de voornaam en staan open voor alle vragen en
opmerkingen.
3.2 Inhoudelijk
Op theoretisch vlak waren we al heel goed opgeleid in onze bachelor in Gent en dat
voelde je in Tromsø wel, veel theorie was herhaling. Ze werken in Noorwegen heel
veel praktisch dus ongelofelijk veel bijgeleerd op praktisch vlak.
3.3 Moeilijkheidsgraad
Veel vakken worden gegeven als 'intensive courses', dit betekend dat je voor 2
weken het zelfde vak hebt elke dag en enkele weken nadien al het examen krijgt. De
werklast/moeilijkheidsgraad ligt er lager dan aan de UGent.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 50 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Door aan een andere universiteit te studeren leer je veel over de positieve en
negatieve punten van je eigen universiteit. Het verruimd je blik op de wereld doordat
je met zoveel buitenlandse studenten in aanraking komt. Het brengt je veel
zelfstandigheid bij.
6. Tips voor toekomstige studenten
Tromsø is echt een bestemming voor de avontuurlijke student. Buiten skien, hiken en
kamperen valt er in de omgeving niet veel anders te doen. Maar het is er o zo mooi,
dus als je twijfelt, zeker gaan.

1. Algemeen
• Opleiding: Master Geologie
• Gastinstelling: Universitetet i Tromso
• Land: Noorwegen
• Periode: Academiejaar 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Beursaanvraag
• Administratie voor Ugent
• Inschrijving in de universiteit van Tromso
2.2 Taalvoorbereiding
• Geen
• De gastuniversiteit bood de mogelijkheid tot het volgen van taallessen, maar dit was
niet verplicht (dit was 6 uur per week)
2.3 Zoeken naar logement
• Dit gaat gemakkelijk via de site “sito.no”
2.4 Administratie ter plaatse
• Alle administratie was samengebundeld in een start-week aan de universiteit, waat
alles werd geregeld door de UIT.
• Studentenkaart, vakken registreren, zichzelf registreren, aan post en politie laten
weten waar je verblijft,...
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over algemeen zeer goed.
• Alles is zeer goed gestructureerd en samengebundeld in de startdagen van het
semester.
• Alle professoren waren zeer aanspreekbaar.
3.2 Inhoudelijk
• De uitwisseling leverde me nuttige kennis en vaardigheden op.
• Ook het leermateriaal was goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
• De werklast en de moeilijkheidsgraad van de vakken waren licht tot zeer licht in
vergelijking met Universiteit Gent.
4. Persoonlijke getuigenis
Ik heb veel contacten opgedaan van overal ter wereld, veel bijgeleerd over groepswerken,
interactie in de les, presentaties en dergelijke. Een goede ervaring om te leren hoe mensen
uit andere culturen tegen bepaalde zaken aankijken en hoe ze ermee omgaan.
5. Tips voor toekomstige studenten
Probeer op tijd te beseffen of een vak een echte meerwaarde is, in het begin van het
semester kan je nog vakken wisselen. Wanneer je de deadline niet gehaald hebt is hier geen
mogelijkheid meer toe.

1. Algemeen
• Opleiding: Master Geologie
• Gastinstelling: University of Tromso
• Land: Noorwegen
• Periode: Academiejaar 2011-2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Afhandelen van de papieren voor de Erasmusbeurs
• Vakkenlijst opstellen en laten goedkeuren
2.2 Taalvoorbereiding
• Niet noodzakelijk, het is een Engelstalig onderwezen Master.
• Ik heb ter plaatse wel een semester lessen Noors gevolgd om de basis van de taal op
te pikken.
2.3 Zoeken naar logement
• Via de website van de gastuniversiteit
2.4 Administratie ter plaatse
• Confirmation of arrival, vakkenlijst in orde brengen, IT-account activeren, ...
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen zeer goed.
• Vlotte, prompte communicatie en oplossingen voor eventuele problemen. De lokale
coördinatoren zijn vlot bereikbaar bij vragen.
• De omgang met lokale professoren was informeel,ik had er een goede
verstandhouding mee.
3.2 Inhoudelijk
• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding en
leverde me zeer waardevolle kennis en vaardigheden op.
• Het leermateriaal was ook goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
• De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren gemiddeld tot licht in
vergelijking met de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR per ticket
4.2 Huisvesting (per maand): 380 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 650 EUR
4.4 Studiemateriaal: 150 EUR per semester
4.5 Overige kosten: 150 EUR per maand voor excursies en reizen in het land zelf

5. Persoonlijke getuigenis
Het erasmusverblijf biedt een zeer grote meerwaarde:
internationale vriendenkring en kennissen, motivatie voor studies, aanzetting tot
internationalisering.
6. Tips voor toekomstige studenten
Gewoon gaan, het is een meerwaarde!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: Universiteit van Tromso
 Land: Noorwegen
 Periode: 1ste semester 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Learning agreement
 Application form
2.2 Taalvoorbereiding
 Er was op voorhand geen taalvoorbereiding nodig.
 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursus gevolgd.
2.3 Zoeken naar logement
 Ik heb dit via de huisvestingsdienst van de gastuniversiteit geregeld.
2.4 Administratie ter plaatse
 Aanpassen van het curriculum indien nodig.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Het International Office was zeer behulpzaam en toegankelijk.
 Uit gesprekken met medestudenten weet ik dat de communicatie met de
huisvestingsdienst vrij stroef verliep: afhankelijk van waar je verblijft, word je al dan
niet snel geholpen met problemen.
 Professoren, assistenten en begeleiders waren zeer toegankelijk en open naar
studenten toe. Er heerste een open en ongedwongen sfeer.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende een grote meerwaarde voor mijn studies en leverde me
zeer waardevolle kennis en vaardigheden op.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren matig in vergelijking met
de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: EUR
4.2 Huisvesting (per maand): EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): EUR
4.4 Studiemateriaal: EUR
4.5 Overige kosten: EUR
5. Persoonlijke getuigenis
De uitwisseling leverde waardevolle zelfkennis en sociale vaardigheden op.

6. Tips voor toekomstige studenten
De Universiteit van Tromso is een degelijke universiteit. Goed gestructureerd en met een
goede begeleiding. De moeite waard voor wie houdt van de stad én de natuur. Uit goede
bron (dus niet uit eigen ondervinding) heb ik vernomen dat je geluk moet hebben met de
huisvesting aangeboden door de universiteit. Pas daar dus mee op.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: Tromsø University
 Land: Noorwegen
 Periode: 2013‐2014
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Alles verliep vlot, vormde zeker geen hinderpaal
2.2 Taalvoorbereiding
 Vooraf taalles niet gevolgd, was ook niet vereist
 Ter plaatse gratis Noorse lessen gevolgd, speciaal voor internationale
studenten/doctorandi georganiseerd door de faculteit taal en letterkunde van de
gastuniversiteit. Niet verplicht, maar zeker wel interessant en plezant.
2.3 Zoeken naar logement
 Applicatie via gastuniversiteit. Verliep ook vlot en zonder problemen. De laatste
jaren is er wel een groot huisvestingsprobleem ontstaan in Tromsø. Er vroeg bij zijn
dmv genoemde applicatie is de boodschap!!
2.4 Administratie ter plaatse
 Goed geregeld en duidelijk, opnieuw zeker geen hinderpaal.
 Zeer goeie introductieweek bij aankomst. Steeds iemand beschikbaar in geval van
(alle soorten) problemen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Lage drempel tussen studenten en professoren/lesgevers. Persoonlijk contact en
individuele hulp altijd beschikbaar indien gevraagd.
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.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren in vergelijking met de
Universiteit Gent matig.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 25 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 75 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
De uitwisseling bood zowel op studie‐ als persoonlijk vlak een meerwaarde. Interessante
opleiding geologie aan de gastuniversiteit, met enkele vakken die niet in België aangeboden

worden. Zeer goede ontvangst en latere omkadering voor internationale studenten. De
universiteit in z'n geheel is heel internationaal ingesteld. De unieke ligging en omgeving
(boven de noordpoolcirkel) is mooi meegenomen.
6. Tips voor toekomstige studenten
Vertrek met een open geest, niet in je schelp kruipen. De Noren zijn bij het eerste contact
misschien een beetje stroef, maar eens je ze leert kennen zijn het heel hartelijke mensen.

1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: Universitetet i Tromso
Land: Noorwegen
Periode: 1ste en 2de semester 2014‐2015

2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)



alles in verband met Erasmus beurs aanvraag in orde brengen

2.2 Taalvoorbereiding




Er was geen echte voorbereiding nodig.
Ter plaatse wordt de buitenlandse studenten de kans gegeven om gratis Noorse
lessen te volgen, deze gaan door tijdens de middagpauze of 's avonds na de
lessen. Dit is wel op vrijblijvende basis, want de lessen op de universiteit (in de
Masters) gaan door in het Engels.

2.3 Zoeken naar logement



Zoeken naar logement in Tromso in redelijk moeilijk omdat ze een nijpend
tekort aan logement hebben voor studenten. Je kan je inschrijven op de site van
Samskipnaden, daar worden alle studenthouses verdeeld onder de ingeschreven
studenten.

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse




Tijdens de introductiedagen wordt alle administratie in orde gebracht voor alle
buitenlandse studenten.
De kwaliteit van lokale coördinatoren was goed.

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

De vakken over petroleum en de productie van olie en gas zijn unieke vakken die mij
zeer waardevolle kennis heeft bijgebracht. De excursies zijn leuke en leerrijke
aanvullingen bij de cursus. Zo moesten we zelf stalen nemen uit de bodem van een
fjord en daar op verderwerken om de Quartaire reconstructie te doen. Een veldexcursie
naar het NE van Noorwegen bracht dan weer unieke inzichten op de glaciale
geschiedenis van Noord-Noorwegen.
3.2. Begeleiding & Leermateriaal



De begeleiding was zeer goed. De professoren waren steeds aanspreekbaar
voor feedback en begeleiden de practica (soms samen met een assistent). De




studenten kunnen steeds een mail sturen of op het kantoor langskomen bij
eventuele vragen en de professoren beantwoorden deze met veel plezier!
De professoren zijn altijd bereikbaar en staan altijd klaar om te helpen bij
vragen en moeilijkheden. De professoren houden met iedereen rekening en zijn
echte vertrouwenspersonen in de universiteit.
De ene cursus was meer gestructureerd dan de andere, maar in het algemeen
was het wel goed. Het leermateriaal was veel maar op het laatste moment
beschikbaar.

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling







In het eerste semester hadden we professoren van de UiT zelf en toen was er
een examenperiode van half november tot begin december. Voor elk vak
hadden we meer dan genoeg tijd, dus de werklast was niet echt hoog.
De examens op zich waren ook niet zeer moeilijk.
Het tweede semester hadden we allemaal 'intensive courses', die gegeven
werden door gastprofessoren. In het tweede semester hadden we dan ook geen
examenperiode, we hadden 2-3 weken les over een bepaald vak en 1 of 2
weken later hadden we daar dan examen van. Ondertussen begon er een nieuw
vak en een paar weken later was er daar dan examen over. Hier was de
werklast een stuk hoger omdat de examens tijdens de lesuren van andere
vakken vielen en we ook reports moesten afwerken voor deze andere vakken.
In vergelijking met de UGent zou ik zeggen dat de moeilijkheidsgraad matig
tot licht is.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 150 EUR/ticket
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 200 EUR
4.4 Studiemateriaal: 150 EUR/semester
4.5 Andere kosten (per maand): 50‐100 Eur
5. Persoonlijke getuigenis

De uitwisseling was een mooie kans om eens een nieuwe cultuur te leren kennen en de
taal te leren. Daarnaast was het zeer belangrijk om constant in het Engels bezig te zijn.
Maar het allerbelangrijkste nog is de kans om buitenlandse contacten en
vriendschappen te leggen en zeker ook om eens aan een andere universiteit, met een
andere aanpak en andere prioriteiten, te studeren.
6. Tips voor toekomstige studenten

Geniet van elk moment want het is een unieke ervaring om in het Hoge Noorden te
mogen wonen.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: Universitet i Tromso

 Land: Noorwegen
 Periode: Aug 2015 ‐ Jun 2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Vakken kiezen ifv opstellen learning agreement
2.2 Taalvoorbereiding
Geen, was reeds het Engels machtig
2.3 Zoeken naar logement
Accommodatie gezocht via de locale immosites
2.4 Administratie ter plaatse
Student IN formulier, student Id aanvragen, inschrijving vakken
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Beter dan in Gent, professoren veel toegankelijker
3.2 Inhoudelijk
Vooral veel geleerd via uitgebreider aanbod aan veldwerk, platentektoniek en
paleoklimatologie zijn een serieuze opsteker gebleken hier
3.3 Moeilijkheidsgraad/Evaluatie
Systeem van externe censoren zorgde bij 1 vak voor een onrechtvaardige quotatie dewelke ik
heb proberen aanvechten, let op: sinds er voor dit vak enorm veel klachten waren
binnengekomen, worden de examens sinds kort ook door de lesgevers mede beoordeeld
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 650 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 400 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
Contacten voor eventueel phd in Noorwegen, uitstekende referentie op CV
6. Tips voor toekomstige studenten
Alhoewel de vakken in het Engels gegeven worden, probeer op voorhand toch wat Noors te leren

