1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: Universidad de Zaragoza
Land: Spanje
Periode: 2de semester 2014-2015

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





Online profiel aanmaken + nodige applicaties invullen (zowel voor zendende
als ontvangende universiteit)
Learning contract opstellen en door zowel zendende als ontvangende
universiteit laten onderteken
Erasmusbeurscontract ondertekenen

2.2 Taalvoorbereiding




Er was geen niveau vereist. Ik heb vanaf september een Intensieve cursus
Spaans gevolgd aan de UCT.
Ter plaatse heb ik daar tevens een intensieve cursus Spaans gevolgd

2.3 Zoeken naar logement



Ik heb bij aankomst gezocht naar mijn logement, en dit eenvoudig gevonden.

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse






The confirmation of arrival laten ondertekenen,
ik heb me officieel laten inschrijven,
mijn learning agreement met mijn coördinator ter plaatse overlopen en
uiteindelijk 1 vak geschrapt,
De OLS test gemaakt

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

Ik heb 4 keuzevakken kunnen volgen die ik niet kon volgen aan de UGent.
3.2. Begeleiding & Leermateriaal





De begeleiding was zeer goed, alle informatie werd gegeven of was eenvoudig
te vinden.
De professoren waren allen zeer capabel en toegankelijk.
Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar. Na elke les werden
de slides op het platform moodle gezet wat te vergelijken is met minerva.

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling

De examenperiode verliep vlot, Het was iets eenvoudiger dan aan de UGent. De
nadruk ligt eerder op werken tijdens het semester dan alles op de eindexamens.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 265 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 600 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Andere kosten (per maand): 50 EUR

5. Persoonlijke getuigenis





Ik heb door mijn Erasmus op minder dan een jaar tijd een algemeen B1 niveau
Spaans gehaald (met een B2 voor de onderdelen die te maken hadden met het
begrijpen).
Ik heb internationale relaties opgebouwd en meer begrip leren hebben voor
andere leefgewoonten en omstandigheden.
Ik heb de mogelijkheden voor mijn verder carrière laten toenemen door
keuzevakken te volgen die ik aan de UGent niet kon volgen.

6. Tips voor toekomstige studenten

Een lijst maken met alle papierwerk dat in orde moet gebracht worden, en dit tevens
ook goed bijhouden. Anders kan je je gemakkelijk verliezen in heel de papierwinkel.

