1. Algemeen
Opleiding: Bachelor Biochemie en Biotechnologie
Gastinstelling: Universiteit van Zürich
Land: Zwitserland
Periode: 7/9/2019 tot en met 14/1/2020
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Inschrijven aan de universiteit, inschrijven voor specifieke vakken, zoeken van
verblijfplaats.
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Niveau Engels is goed genoeg, dus geen taalvoorbereiding nodig gehad.
Tijdens Geen
2.3 Zoeken naar logement
Was zeer moeilijk omdat ik geen kot via de unief gekregen had. Voor gedeelde
appartementen werd vaak persoonlijke kennismaking verwacht. Kamers in gedeelde
appartementen zijn over het algemeen ook zeer duur.
2.4 Administratie ter plaatse
Zeer chaotisch, veel informatie is enkel in het Duits te vinden. Geen communicatie
m.b.t. het niet kunnen opnemen van block courses als uitwisselingsstudent.
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
In de block courses was er zeer dichte begeleiding van de prof en assistenten. De
gewone vakken waren georganiseerd zoals de lessen in Gent.
3.2 Inhoudelijk
Vooral veel praktische ervaring door project in plant biotechnologisch labo onder
begeleiding van doctoraatsstudent.
3.3 Moeilijkheidsgraad
De examenperiode verliep zeer vlot. De examens in december waren wel tussen
lessen door, dus veel werklast in opzichte van het studeren 's avonds na de lessen. De
examens waren eerder oppervlakkig in vereiste kennis en vragen.
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 70 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 400 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 450 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 0 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
Veel zelfstandigheid opgedaan. En veel inzichten met hoe onderzoek effectief gebeurt
in instituten. Ook zeer veel nieuwe vrienden en sociale contacten gemaakt.
6. Tips voor toekomstige studenten
Bekijk de vakken goed op voorhand en contacteer direct de lesgevers om te vragen of
dit vak/project ook effectief kan gedaan worden als uitwisselingsstudent.

1. Algemeen
Opleiding: Bachelor Biochemie en Biotechnologie
Gastinstelling: Universiteit van Zürich
Land: Zwitserland
Periode: 01/09/2019 tot en met 31/01/2020
2. Wat te doen voor vertrek
2.1 Administratieve verplichtingen voor gastinstelling (voor vertrek)
Voor vertrek was de 'learning agreement' het belangrijkste
2.2 Taalvoorbereiding
Vóór: Dit was niet nodig. Mijn Engels was voldoende op basis van een beoordeling
van mijn promotor.
Tijdens Niet van toepassing
2.3 Zoeken naar logement
Ik heb niet gebruikt gemaakt van studenten huizing. Ik heb onafhankelijk een
appartement gezocht.
2.4 Administratie ter plaatse
Goed
3. Opleiding
3.1 Begeleiding
Door wekelijkse vergaderingen
3.2 Inhoudelijk
Werken in een laboratorium, onderzoek doen
3.3 Moeilijkheidsgraad
Niet van toepassing
4. Kosten
4.1 Reiskosten: 150 EUR
4.2 Huisvesting (per maand): 650 EUR
4.3 Levensonderhoud (per maand): 300 EUR
4.4 Studiemateriaal (per maand): 0 EUR
4.5 Overige kosten (per maand): 50 EUR
5. Persoonlijke getuigenis
De internationale ervaring is een enorme meerwaarde.
6. Tips voor toekomstige studenten
Bereid je goed voor en geniet.

