1. Algemeen
Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Land: Zwitserland
Periode: 08/02/2020 tot en met 01/08/2020
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Via een link van ETH zelf moeten allerhande document geüpload worden:
motivatiebrief, puntenlijst, cv, studieplan,...
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: De lessen zijn in het Engels, zoals aan de UGent.
Tijdens: mogelijkheid tot volgen van Duitse taallessen.
2.3 Zoeken naar logement
Aanvraag via website van ETH zelf, waarvoor de link wordt doorgestuurd
2.4 Administratie ter plaatse
Tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen bij de lokale autoriteiten, studiebeurs en
studentenkaart ophalen op de universiteit zelf + document aankomst verblijfsperiode
laten invullen.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Voor sommige individuele taken/presentaties worden de punten via mail doorgestuurd.
Voor elk vak verschijnt de totale score online en wordt er een e-mail gestuurd van
zodra deze beschikbaar is voor elk vak. Het resultaat voor elk vak is een score op 6.
3.2 Inhoudelijk
Meer informatie over de Alpen, gletsjers, vorming en evolutie van sneeuwkristallen,
opslag radioactief afval, geologie van meren, vulkanen,...
3.3 Moeilijkheidsgraad
Er was slechts een korte examenperiode, enkel voor 2 vakken van de 8. Voor de rest
was er permanente evaluatie of omgezet in taken door de corona situatie. De examens
vielen ook kort na elkaar. Normaal gezien vallen de examens meestal ofwel tijdens het
semester ofwel op het einde van het semester.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 60 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 510 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Internationale contacten leggen, in contact komen met mensen van verschillende
culturen, interessante vakken, meer zelfstandigheid, nieuwe vrienden maken,....
6. Tips voor toekomstige studenten
Het openbaar vervoer in Zwitserland is gelijk duur, dus als je een beetje wil rondreizen,
schaf je dan zeker een half fahre kaart aan. het kost 100 CHF voor 1 jaar, maar je hebt
dat snel terug.

1. Algemeen
• Opleiding: Master Geologie
• Gastinstelling: Eth Zurich
• Land: Zwitserland
• Periode: 2de semester 2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Formulieren invullen voor zowel Gent als Zurich
• Tekenen van de voorwaarden voor de beurs in het rectoraat Gent
2.2 Taalvoorbereiding
• Een hoog niveau van Engels was vereist.
• Geen bepaald niveau van Duits werd vereist zolang je een taalcursus volgde in het
gastland. Ik heb een intensive course Duits gevolgd (2weken).
2.3 Zoeken naar logement
• Ik heb formulier ingevuld bij WOKO student housing en zij hebben mij een kot
toegekend.
2.4 Administratie ter plaatse
• In het studentensecretariaat heb ik de start van mijn verblijf laten optekenen, dit
moet ik ook doen bij het verlaten van de gastinstelling.
• Ook heb ik een verblijfsvergunning moeten aanvragen in het gemeentehuis.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
• Er was goede communicatie over de beurs en enquêtes.
• De professoren kon je gemakkelijk aanspreken, en ze vonden het geen probleem om
de lessen in het Engels te geven.
3.2 Inhoudelijk
• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding.
• Ook het leermateriaal was erg goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
• De werklast en de moeilijkheid van de vakken waren zwaar in vergelijking met
Universiteit Gent.
4. Persoonlijke getuigenis
Het is een unieke ervaring zowel op professioneel als sociaal gebied. Ik heb vakken gevolgd
die mij niet aangeboden werden in Gent, waardoor ik mijn geologische blik kon verruimen en
ik heb kennis gemaakt en samengewerkt met mensen van andere culturen. Dit heeft mijn
sociale en culturele vaardigheden naar een hoger niveau getild.
5. Tips voor toekomstige studenten
Erasmus is een soort investering, waar je eerst heel veel werk in moet steken met het
invullen van papierwerk, maar dat je- eens in je gastinstelling- allemaal terugkrijgt in unieke
ervaringen.

1. Algemeen
• Opleiding: Master Geologie
• Gastinstelling: Eth Zurich
• Land: Zwitserland
• Periode: 2de semester 2012
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
• Opstellen van application letter UGent
• Invullen Erasmus contract
• Opstellen van application letter voor de ETH (indien de uitwisseling in een masterjaar
gebeurt kan je deze maar versturen vanaf dat je alle studiepunten van je bachelor
behaald hebt, een bewijs hiervan is vereist in de brief. In geval van herexamens kan
je dus maar later de application letter versturen)
2.2 Taalvoorbereiding
• Ik heb geen taalvoorbereidingen in België gedaan maar heb voor het begin van het
semester in Zurich een 2-week-intensive German course gedaan. Deze is zeker aan te
raden omdat het naast Duitse les ook een goede inleiding is tot het leven en
studeren in Zurich.
• Indien je meer lessen wilt volgen is er ook German class tijdens het jaar mogelijk.
2.3 Zoeken naar logement
• Logement is in Zurich zeer duur omdat er heel weinig aanbod is. Als je er vroeg
genoeg bij bent is het als student echter geen probleem.
• De ETH werkt samen met WOKO die een groot aantal studentappartementen
aanbieden. Applicatie voor deze is uitsluitend mogelijk via de universiteit. Alle info
hierover wordt verschaft in de antwoordbrief of je applicationletter.
2.4 Administratie ter plaatse
• Langsgaan bij het exchange office om de documenten van Erasmus te laten tekenen
en afstempelen. Deze moeten dan ingescand en terug naar UGent gestuurd worden.
In dit office krijg je ook allerlei brochures over studeren aan de ETH.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
• De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen neutraal tot goed.
• Het centrale exchange office van de ETH was zeer behulpzaam. De exchange
coordinator van mijn eigen departement (Earth sciences) was heel wat minder.
• De meeste professoren zijn zeer aanspreekbaar en antwoorden efficiënt op mails. Er
zijn echter een paar uitzonderingen maar dat verschilt van departement tot
departement.
3.2 Inhoudelijk
• De uitwisseling betekende een zeer grote meerwaarde voor mijn opleiding.
• Ook het leermateriaal was zeer goed.
3.3 Moeilijkheidsgraad
• De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren zwaar tot zeer zwaar in
vergelijking met Universiteit Gent.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 450 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 500 EUR (eten is zeer duur)
4.4 Studiemateriaal: 10 EUR
4.5 Overige kosten: 1000 EUR (voor excursies)
5. Persoonlijke getuigenis
Op educatief vlak was het echt een heel goede uitwisseling. De vakken waren heel leerrijk en
interessant. Het niveau van wiskunde, fysica en informatica ligt wel een pak hoger dus in de
eerste maanden moet je je kennis wel een beetje bijschaven. Verder zijn alle andere
voorzieningen van de ETH heel erg goed. Er zijn studentencafés en resto's die heel wat
goedkoper zijn. Je hebt keuze om honderden verschillende sporten (met zeer goede
begeleiding) uit te voeren en dit is allemaal gratis. Ook fitness is gratis. Verder is Zurich ook
een heel mooie en leuke stad. Dat de levensstandaard er toch nog iets hoger ligt, merk je ook
snel. Alles is duurder maar tiptop in orde. Aan uitgaansleven is er ook geen gebrek.
6. Tips voor toekomstige studenten
De beste tip die ik kan geven is op tijd zijn. Dit geldt zowel voor het zoeken van een
appartement (via de universiteit) want de goedkoopste en meest in de stad gelegen
appartementen zijn snel weg. Ook voor de esn-activiteiten moet je je zo snel mogelijk
inschrijven want hier zijn er maar weinig plaatsen beschikbaar en ze zijn wel heel plezant.
Ook als je een van de aangeboden sporten wilt beoefenen is er snel bijzijn ook belangrijk
want deze vulden ook snel op. Verder raad ik op financieel vlak aan om zo veel mogelijk zelf
te koken of in de resto's te eten om het betaalbaar te houden.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: Universiteit van Zürich
 Land: Zwitserland
 Periode: 2de semester 2012-2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Learning agreement
 Application form
 Erasmusbeurs aanvragen
2.2 Taalvoorbereiding
 Er werd geen taalvoorbereiding vereist.
 Ook ter plaatse heb ik geen taalcursus gevolgd.
2.3 Zoeken naar logement
 Dit werd geregeld door de gastinstelling.
2.4 Administratie ter plaatse
 LLP Erasmus Confirmation
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Vragen werden meteen en goed beantwoord.
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 werd vlot te verkrijgen.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad van de vakken was matig in vergelijking met de Universiteit
Gent.
 De werklast van de vakken was zwaar in vergelijking met de studiepunten.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300-400 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Het is een meerwaarde om later een job te vinden en staat mooi op je curriculum.
Erasmus is een internationale ervaring waarbij je een andere cultuur ontdekt en veel nieuwe
vrienden maakt van overal ter wereld.
6. Tips voor toekomstige studenten
Zeker doen!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: ETH Zürich
 Land: Zwitserland
 Periode: 2de semester 2012‐2013
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
 Aanvraagformulier voor uitgaande studenten invullen
 Applicatieformulier invullen en opsturen naar gastinstelling, inclusief foto en
gegevens voor studentenkaart
 Learning agreement invullen, laten ondertekenen door de Erasmusverantwoordelijke
van de Faculteit en opsturen naar de gastinstelling
 Erasmusbeurs in orde brengen (ondertekenen)
2.2 Taalvoorbereiding
 De lessen aan de gastinstelling worden in het Engels gegeven.
 Ik heb geen specifieke taalvoorbereiding gedaan, en ook ter plaatse heb ik geen
taalcursussen gevolgd.
2.3 Zoeken naar logement
 Na aanvaarding van de applicatie bij de gastinstelling, wordt een brief teruggestuurd
met onder andere een internet‐link om jezelf op een lijst te plaatsen om in
aanmerking te komen voor een studentenkamer. Wanneer een kamer gevonden is,
wordt je hiervan op de hoogte gebracht en kun je je verblijf in deze kamer al dan niet
bevestigen.
2.4 Administratie ter plaatse
 Er is een administratie‐event waarbij alle formaliteiten en documenten worden
geregeld (studentenkaart, info over de Universiteit, webmail, sportfaciliteiten etc.)
 Studentenverklaring en Confirmation of stay laten ondertekenen bij aanvang en
einde van verblijf, en dit doorsturen naar de thuisuniversiteit
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
 Zowel professoren als secretariaatsmedewerkers stonden steeds klaar met nodige
uitleg en hulp.
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 zwaar in vergelijking met
de Universiteit Gent.

4. Persoonlijke getuigenis
Erasmus is een unieke gelegenheid om kennis te maken met een universiteit van Europees
topniveau in een prachtig land.
5. Tips voor toekomstige studenten
Open een Zwitserse bankrekening (UBS, ZKB...)
Schaf een HalfTax‐kaart (halve prijs in heel Zwitserland) en Gleis7‐kaart (gratis na 7pm) aan
voor de trein.

1. Algemeen
 Opleiding: Master Biochemie en Biotechnologie
 Gastinstelling: ETH Zurich

 Land: Zwitserland
 Periode: 1 september 2013 tot 29 augustus 2014

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





Learning agreement
Toelatingsbrief van ETH Zürich
Toelatingsbrief van UGent
2.2 Taalvoorbereiding




Geen verplichte taalvoorbereiding noodzakelijk voor EU studenten (Engels moet
begrepen en gebruikt kunnen worden)
Ik heb gekozen voor een extra cursus Duits ter plaatse, dit is niet noodzakelijk maar
wel gemakkelijk als je in de stad rondloopt om een basiskennis te hebben van de taal
die er gesproken wordt.
2.3 Zoeken naar logement



Als je zéér snel bent, kan je rekenen op één van de kamers van de ETH. Anders kan
je best ter plaatse op zoek gaan, dit is niet zo gemakkelijk. De plaatsen voor
studenten in Zürich zelf zijn zeer beperkt.
2.4 Administratie ter plaatse






Inschrijving in Zwitserland (geen EU land, dus meer administratieve rompslomp)
Bevestigen mailaccount en aanvraag studentenkaart (je hebt zelf niet zo heel veel
werk, er is een zeer goede opvang voorzien voor alle buitenlandse studenten)
Je kon alle coördinatoren gemakkelijk via mail vragen stellen, ze antwoordden altijd
heel snel en gaven een duidelijk antwoord op je vraag of stuurden je door naar de
juiste instantie.
Iedereen is zeer vriendelijk en staat open voor het antwoorden van alle vragen, zowel
over wetenschappelijke als administratieve problemen

3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding aan de gastuniversiteit was over het algemeen goed.
3.2 Inhoudelijk
 De uitwisseling betekende zeker een meerwaarde voor mijn studies en heeft mij
waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.
3.3 Moeilijkheidsgraad
 De moeilijkheidsgraad en de werklast van de vakken waren in vergelijking met de
Universiteit Gent zwaar.

4. Kosten
4.1 Reiskosten: 50 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 300 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 100 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

Door de uitwisseling heb ik de kans gekregen om veel mensen te ontmoeten die werken in het
wetenschappelijk onderzoek waarin ik geïnteresseerd ben. Ook ik heb mogen werken in zeer
gesofisticeerde labo's die voor onderzoek ter beschikking gesteld worden.
Je bent volledig op jezelf aangewezen tijdens een buitenlands jaar, ik ben veel zelfstandiger
geworden en spreek veel sneller mensen aan over problemen die zich voordoen. Na een jaar
alleen in het buitenland, heb je bakken meer zelfkennis en vrienden over de hele wereld.

6. Tips voor toekomstige studenten

De ETH Zürich is een echte aanrader voor studenten die geïnteresseerd zijn in hoogstaand
wetenschappelijk onderzoek. De universiteit telt zeer weinig echte erasmusstudenten maar
zeer veel buitenlandse studenten die speciaal daar hun master komen doen voor de geweldige
mogelijkheden die dit biedt.
Het leven in een niet EU-land verandert ook je inzichten in de werking van Europa. En leven
in land waar de Alpen nooit ver weg zijn, is altijd mooi meegenomen.
Dat Zwitserland duur is, is absoluut geen fabeltje. Maar met een beetje studentikoos inzicht in
hoe je goedkoop kan leven, kom je zeker rond. Dit is een factor dat je zeker niet mag
tegenhouden aan deze universiteit te studeren.

1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: ETH Zurich
Land: Zwitserland
Periode: 2de semester 2014‐2015

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



ETH heeft een platform, genaamd mobility online, waarop alles wat je moet
doen er persoonlijk voor jou op komt. Zeer handig, en geen problemen mee
gehad.

2.2 Taalvoorbereiding




Al de vakken werden in het Engels gegeven, een taal die ik voldoende beheers.
Ter plaatse werden er cursussen Duits van verschillende niveaus gegeven,
maar ik heb besloten om die links te laten liggen.

2.3 Zoeken naar logement



WOKO, een organisatie samenwerkend met ETH, heeft de housing perfect
geregeld. Gewoon inschrijven op de site was in principe het enige wat je moest
doen.

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse




In orde. Er kwamen mails binnen wanneer je iets administratief moest doen en
hoe dat dan in zijn werk trad.
De algemene coördinatie was in orde. De coördinatie binnen de vakgroep
Geologie daar kon beter.

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

Na bepaalde landschapsgerichte vakken daar te volgen, kijk je overal ter wereld met
een andere blik naar het landschap om je heen en hoe het geëvolueerd zou kunnen
zijn. Gebergtevorming, gletsjers en meren zijn andere specialiteiten daar die mijn blik
op geologie verruimd hebben.
3.2. Begeleiding & Leermateriaal



De vakgroep Geologie had zijn eigen coördinator voor mobiliteitsstudenten die
aanspreekbaar was voor alles wat met de opleiding te maken heeft. De
professors waren meestal ook heel down to earth en goed aanspreekbaar dus
als je feedback wou, kon je die altijd krijgen.




De meeste professoren waren voldoende aanspreekbaar, natuurlijk zijn er altijd
uitzonderingen.
Alles werd op slideshows gegeven. Dus geen cursussen, nog boeken die je
moest aankopen. Alles was tijdig beschikbaar.

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling

Er was niet echt een gedefinieerde examenperiode in juni. Van sommige vakken viel
het examen op de laatste voorziene les, dus dat varieerde van ergens na Pasen tot eind
mei. Voor andere vakken was er geen examen en werd je door het jaar gequoteerd op
gemaakte taken en presentaties. Dit maakte de werklast gedurende het jaar veel hoger
dan in Gent, maar de examens waren dan weer een rustigere periode. Juni is volledig
voorzien voor veldstages en excursies.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 200 ‐ 300 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 500 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5 Andere kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

De manier van les geven daar is volledig anders dan in Gent. Het is eens een
verademing om op een andere manier les te volgen aan een van de beste (rijkste)
universiteiten van Europa. Naast het onderwijs is Zwitserland een prachtig land met
gezellige steden en woest berglandschap waar je iedere trip opnieuw toch weer
perplex van staat. Het aantal nieuwe, interessante mensen die je ontmoet is heel hoog
en aangezien je allemaal door hetzelfde gaat, is dichte vriendschappen smeden
gemakkelijk.
6. Tips voor toekomstige studenten




Laat je niet afschrikken door de hoge kostprijs van bijna alles in Zurich en de
rest van Zwitserland. De leuke ervaringen maken dat allemaal meer dan goed.
Koop onmiddellijk als je aankomt de Halbtax en Gleis7 abonnementen voor de
trein: het kost je eventjes 300 CHF maar erna kun je overal gratis naartoe met
de trein na 19 uur en reis je aan half tarief voor 19u. Je haalt er je geld zeker en
vast uit.

1. Algemeen





Opleiding: Master Geologie
Gastinstelling: ETH Zurich
Land: Zwitserland
Periode: 2de semester 2014‐2015

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




Is goed uitgelegd in Belgie.
Aan ETHZ doe je alles via mobility-online.ethz.ch

2.2 Taalvoorbereiding



Al de vakken waren in het Engels dus daar moet je wel goed in zijn.

2.3 Zoeken naar logement




via WOKO.ch , daar kan je je inschrijven en dan wijzen zij je een kamer toe.
Ik zat vrij ver buiten het centrum maar in Zwitserland is het openbaar vervoer
een juweeltje!!

2.4 Administratie en communicatie ter plaatse



Alles wordt per mail doorgestuurd.

3. Opleiding
3.1. Opleidingsspecifieke kennis/vaardigheden

Door de locatie heb ik veel bijgeleerd over de Alpen. Ook de relatief vele veldwerken
brengen bij tot je wording als geoloog.
3.2. Begeleiding & Leermateriaal





Er was een goede communicatie direct tussen de professoren en de studenten.
Meeste professoren zijn zeer vriendelijk en willen zelfs dat je hen noemt bij
hun voornaam.
Het leermateriaal was gestructureerd en tijdig beschikbaar

3.3. Moeilijkheidsgraad/beoordeling

Een examen kan hier in het midden van het semester vallen. Vele vakken hebben geen
examen en dan is alles gebaseerd op papers, taken,... Over het algemeen vond ik de
werklast tijdens het jaar hoger maar de moeilijkheidsgraad van de examens was lager
4. Kosten

4.1 Reiskosten: 120 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 520 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 350 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR
4.5. Andere kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis

Op ETHZ zit de top van de geologie. Dit merk je ook aan de internationaliteit van de
richting. Ook buiten de studies was dit een zeer leuke en leerrijke ervaring. Je zal
hoogst waarschijnlijk met vele andere uitwisselingsstudenten in contact komen en
leren over al de delen van de wereld.
6. Tips voor toekomstige studenten

Koop onmiddellijk een Halbtax (je betaalt de helft van de prijs/ticket of maandpas) en
een Gleissieben (gratis treinritten na 7u, handig als je vele daguitstapjes gaat doen) aan
de SBB. Deze zijn vrij duur maar je zal er wel geld mee besparen!

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: ETH Zurich

 Land: Zwitserland
 Periode: 10.02.16 ‐ 21.08.16
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

- Identiteitskaart verlengen (omdat die zou vervallen)
- Nieuwe kaart aanvragen voor de Europese ziekteverzekering
- Kijken welke bank, de beste voorwaarden heeft aangezien Zwitserland betaalt met de
Zwitserse Frank
- Normale procedure UGent doorlopen
- Normale procedure ETH Zürich doorlopen
2.2 Taalvoorbereiding
geen
2.3 Zoeken naar logement
Uzelf aanmelden via de huisvestingsmaatschappij WOKO die logement regelt voor alle
universiteiten in Zürich. Uiteindelijk werd me dan een logement toegekend (welliswaar héél
laat).
2.4 Administratie ter plaatse
We kregen een map met alle informatie toen we aankwamen, samen onze studentenkaart.
Daar stond alles in en we konden altijd naar de exchange office komen, indien er problemen
waren, maar dat was eigenlijk niet nodig.
‐ Aanmelden bij de universiteit
‐ Aanmelding bij het kreisbureau van de wijk waar je woonde, voor een verblijfsvergunning
aan te vragen
‐ Bankrekening openen
‐ Uitzondering aanvragen voor een ziekteverzekering
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding was heel goed, er was een persoonlijke band tussen de proffen en de
studenten. Dit maakte dat het niet moeilijk was om dingen te vragen. Verder waren er
ook verschillende assistenten, die ons bijstonden. De feedback was bij de meeste
proffen zeer duidelijk en bij vragen, kon je altijd meer informatie vragen.
 Er waren meerdere platformen waar we lesmateriaal konden vinden, dit maakte het
soms wat ingewikkeld in het begin, maar is op zich zeker geen probleem. Het materiaal
was meestal wel op tijd beschikbaar, maar de meeste proffen zetten hun slides, maar
de avond voor de les online, waardoor je net voor de les best nog ging gaan printen.
In de geologie zitten we met kleine groepen en gaan we vaak op excursie. Dit maakt
dat we onze proffen heel goed kennen en zij ons, wat communicatie heel vlot en heel
gemakkelijk maakt.
3.2 Inhoudelijk
ETH geeft les op een volledig andere manier dan UGent, er wordt veel meer de nadruk op
vaardigheden i.p.v. theorie. Er waren ook zeer veel excursies gedaan, waarbij we in het veld

toch zeer veel, nieuwe zaken gezien hebben. Verder hebben we ook gewerkt met bepaalde
softwares, die volledig nieuw voor me waren en hebben we geleerd veel verschillende
informatie te verwerken tot één enkel geheel. Wat ik ook zeer interessant vond was dat ze ook
interdisciplinaire vakken gaven, waardoor je een beter zicht krijgt op bepaalde processen
(zowel in de wetenschap als in de maatschappij).
3.3 Moeilijkheidsgraad / Werklast / Examens
De examenperiode bestond niet echt want je kon examens hebben in april (na de eerste helft
van het semester), na het semester (in juni) en in augustus. Op zich was het niet moeilijker dan
in Gent, maar de werklast lag er veel hoger, doordat de meeste vakken maar 3 studiepunten
waren. Verder waren de examens tussen de lessen door (behalve deze in augustus, maar ik
had toen geen examen), dit maakte de werkdruk heel hoog op bepaalde momenten. De
examens zelf waren heel lastig omdat je niet veel tijd hebt ze te maken, dit zorgde bij mij voor
heel veel stress tijdens het examen. Er waren ook grote taken waren, die soms in plaats waren
van een examen. In deze taken kroop heel veel tijd, en mijn laatste taak heb ik dan ook maar
kunnen indienen op 31 juli. De excursies vielen ook gewoon in de lesweken, waardoor je veel
lessen verloor en het echt chaotisch werd. Samengevat is de werklast veel hoger, maar op zich
is het ongeveer even moeilijk.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 100 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 500 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 10 EUR (130 met excursie)
4.5 Overige kosten (per maand): 200 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Ik heb geleerd voor mezelf te zorgen, en op mijn eigen benen te staan. Verder heb ik ook heel echt
genoten van de uitwisseling, ik voelde me 6 maanden op reis. Zwitserland is een prachtig en zeer
toegankelijk land voor uitstappen te doen en ik vond dit zalig. Voor mij is er een wereld open gegaan
met Erasmus, ik heb zoveel nieuwe mensen ontdekt, ervaring gehad, lessen gevolgd aan een
topuniversiteit.
6. Tips voor toekomstige studenten
‐ Bankrekening bij UBS is zeker aan te raden (het is gratis en je krijgt zelfs bonnen)
‐ Als je wil reizen in Zwitserland denk aan super saver tickts, Half tax en Gleis 7
‐ ETH is lastig, dus probeer je vakken en de evaluaties wat te spreiden
‐ Excursies geven veel werk, maar zijn echt een verrijking, dus doen
‐ Zwitserland is duur, maar met wat research, valt het wel goed mee

1. Algemeen
 Opleiding: Master Geologie
 Gastinstelling: ETH Zurich

 Land: Zwitserland
 Periode: 19/02/2016 ‐ 01/07/2016
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)

beurs van Zwitserland
verplichte documenten (bvb learning agreement) invullen en indienen
2.2 Taalvoorbereiding
geen
2.3 Zoeken naar logement
via eth zurich
2.4 Administratie ter plaatse
stappenplan van eth doorlopen via mobility online, dit is heel erg overzichtelijk.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
 De begeleiding en feedback waren afhankelijk van het vak maar over het algemeen
zeer goed georganiseerd.
 Weinig syllabussen beschikbaar, meeste vakken enkel ppt en gerelateerde artikels.
 Professoren/lesgevers zijn heel bereikbaar en willen ook heel graag dat er extra
informatie gevraagd wordt of vragen gesteld worden.
3.2 Inhoudelijk
De gevolgde vakken hebben veel nieuwe kennis en vaardigheden opgeleverd gerelateerd aan
mijn studie.
3.3 Moeilijkheidsgraad / Werklast
werklast doorheen het jaar is zwaarder dan in gent door veel taken, huiswerk, presentaties,
verslagen, maar daardoor ook minder zware examenperiode aangezien voor de meeste vakken
geen examen moest worden afgelegd. moeilijkheidsgraad afhankelijk van de gevolgde vakken,
gelijkaardig als in Gent.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: / EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 545 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 400 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 5 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 200 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Het is heel erg interessant en verfrissend om te zien hoe verschillend de manier van lesgeven en
evalueren is. de focus ligt veel meer op vaardigheden dan op leren. De mogelijkheid om vakken te
kiezen die in gent niet aangeboden worden. verschillende culturen leren kennen,...

6. Tips voor toekomstige studenten
Als het mogelijk is, probeer een kamer te krijgen in een internationaal studentenhuis, je leert er enorm
veel interessante mensen en culturen kennen. Je studies zijn belangrijk, maar sluit je niet op. Pik een
lokaal evenement mee. Maar vooral GA OP ERASMUS EN GENIET ER VAN!!

