1. Algemeen
 Opleiding: Master Chemie
 Gastinstelling: Warwick University
 Land: UK, Engeland
 Periode: academiejaar 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Erasmusformulier invullen en laten afstempelen door beide universiteiten
2.2 Taalvoorbereiding
 Er wordt kennis van het Engels verwacht. Deze kennis wordt voldoende bewezen
door de Engelstalige vakken aan UGent, een TOEFL attest is niet noodzakelijk.
 Taalvoorbereiding ter plaatse is niet nodig.
2.3 Zoeken naar logement

2.4 Administratie ter plaatse
 Bevestigen van gekozen vakken en inschrijven bij de verzekering van de universiteit
(NHS).
 Vragenlijst over alcoholgebruik invullen.
 Invullen van persoonlijke gegevens voor een studentenkaart en bankaccount
openen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Soms was er verwarring over welke persoon aangesproken moet worden, maar er
wordt altijd snel antwoord gegeven en bij problemen was er altijd hulp beschikbaar.
 Proffen waren altijd bereikbaar via e-mail of op afspraak. Ik heb steeds duidelijke
afspraken gekregen en een groepsvergadering elke week gaf ruimte voor vragen aan
de hele groep.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling heeft mijn interesse in Chemie erg gestimuleerd, het betekende een
duidelijke meerwaarde voor mijn studie.
 Het leermateriaal was erg goed en werd vlot en tijdig verspreid.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad van de vakken was matig in vergelijking met Universiteit Gent.
 De werklast van de vakken was zwaar in vergelijking met de Universiteit Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 390 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 250 EUR
4.4 Studiemateriaal: 50 EUR
4.5 Overige kosten: 100 EUR

5. Persoonlijke getuigenis
Trainingen voor alle apparaten die nodig waren voor het onderzoek. Rapporteren voor een
onderzoeksteam. Presentatie afgesteld voor leerlingen van het laatste jaar in het middelbaar.
De Engelse taal verder kunnen uitdiepen en de wetenschappelijke Engelse termen en
definities bijgeleerd. Meer zelfstandig leren werken en kunnen omgaan met een volledig
nieuwe omgeving.
6. Tips voor toekomstige studenten
Op het vlak van studie: probeer een agenda bij te houden zodat de afspraken in de eerste
weken je niet overwelmen. Indien je een ander examensysteem krijgt, vraag goed na hoe dit
werkt, anders kom je misschien voor verrassingen te staan. Maak afspraken met je promotor
om te weten wanneer je kunt overleggen.
Zoek goed uit wat transportmogelijkheden zijn en hoeveel deze kosten. Probeer een
overzicht te krijgen van welke dingen je gaat moeten betalen zodat je de nodige euro's of
andere munt hebt.
Zo nodig sluit ook alles af bij vertrek: bankrekening, gas, elektriciteit en internet.
Zorg dat je weet welk nummer je moet bellen om een dokter te bereiken.

