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Richtlijnen Erasmus Bachelor Geografie en Geomatica 

Master Geografie – Master Geomatica 
en Landmeetkunde – Master 
Geografie en Geomatica 

Academiejaar 2020-2021 

 

1 ALGEMENE INFORMATIE 

 

Het Europese mobiliteitsprogramma Erasmus laat je toe om een ervaring op te doen in het buitenland 

tijdens je studie Geografie en Geomatica aan de UGent. Een dergelijk verblijf in het buitenland is een 

ware verrijking: je maakt kennis met een andere manier van lesgeven of werken, je leert een nieuwe 

taal en je wordt ondergedompeld in een nieuwe cultuur. De doelstelling van dit document is om 

geïnteresseerde studenten te helpen bij de (administratieve) voorbereiding van hun buitenlands verblijf.  

Vooraleer je op Erasmus kan vertrekken moet de volledige aanvraagprocedure1 doorlopen worden 

waarin je – naast de persoonlijke gegevens -  o.a. volgende elementen moet opgeven: 

(1) Mobiliteitsdoel: specifieer wat je activiteiten in het buitenland gaan zijn: opnemen van cursussen 

(inclusief Bachelor- of Masterproef), stage, onderzoek, … 

(2) Motivering: daarbij is het belangrijk dat je goed motiveert waarom je op Erasmus wilt vertrekken en 

waarom je deze bestemming/instelling kiest 

(3) Taalkennis: Engels en eventueel de kennis van de taal van het gastland 

(4) Contactpersoon: wie kan in nood gecontacteerd worden 

(5) ‘Learning Agreement’ (LA): een ‘contract’ met de opleiding Geografie en Geomatica (GG) aan de 

UGent. In je LA staat welke opleidingsonderdelen of welk onderzoek je in de gastinstelling zult 

volgen of uitvoeren en welke UGent-opleidingsonderdelen je daarbij zal vervangen. De LA moet 

goedgekeurd worden door de examencommissie: de activiteiten die je in het buitenland doorloopt 

worden na je terugkeer immers volledig erkend door de UGent.  

De registratie van je volledig dossier dient te gebeuren via oasis.ugent.be.  

 

Het opstellen van een LA (en dus een Erasmusuitwisseling) is enkel mogelijk indien er een over- 

koepelend ‘bilateraal akkoord’ (BA) bestaat tussen de UGent en de instelling waar je wil gaan studeren. 

Deze akkoorden zijn specifiek per faculteit/domein en een actueel overzicht vind je op de website van 

de Faculteit Wetenschappen2. Per bilateraal akkoord mogen meestal slechts 1 of 2 studenten jaarlijks 

afreizen. Erasmusuitwisseling worden opgezet met een instelling waarmee reeds een relevant bilateraal 

                                                   
1 https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/  
2 https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/uitwisseling/buitenland-tijdens-studies  

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/
https://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/uitwisseling/buitenland-tijdens-studies
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akkoord bestaat. Eventueel kan je ook aansluiten bij een BA van een andere vakgroep, maar dan 

hebben de studenten van die vakgroep wel voorrang. Een gesprek met de Erasmuscoördinator van de 

opleiding (Prof. dr. Jan Nyssen, jan.nyssen@ugent.be) is daarbij een eerste aanknopingspunt. Op 

aanvraag kunnen zij ook een specifiek infomoment organiseren.    

 

Naast het correct opstellen van je LA ben je ook verantwoordelijk voor het tijdig bezorgen door de 

gastuniversiteit van de punten die je aan de buitenlandse instelling hebt behaald. Concreet betekent dit 

dat de buitenlandse universiteit de punten dient te bezorgen aan het examensecretariaat van de 

opleiding Geografie en Geomatica; je blijft immers student van de UGent tijdens je verblijf in het 

buitenland. De punten dienen dan ook tijdig in het puntensysteem ingebracht te worden, d.w.z. nog vóór 

de deliberaties starten. Informatie over de afsluitdatum van het puntensysteem kan je bekomen op het 

examensecretariaat (Prof. dr. Nico Van de Weghe, nico.vandeweghe@ugent.be).  

 

Daarnaast kan je eveneens een aanvraag doen voor een Erasmusbeurs, d.i. een financiële toelage 

waarmee je reis- en verblijfskosten gedeeltelijk gedekt worden. Je bent tevens verzekerd voor de 

activiteiten die kaderen binnen je opleiding. Voor meer gedetailleerde uitleg aangaande het Erasmus-

programma (beursaanvragen, beursbedragen, enz.) kan je terecht bij Mevr. Regine Coolen, 

Beleidsmedewerker Internationalisering, Faculteit Wetenschappen (International.sci@UGent.be, 

Krijgslaan 281-S2, 3de verdieping). Verdere informatie kan je terugvinden op de website van de UGent, 

met name via https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/  

 

2 BACHELORSTUDENTEN    

 

In principe is een Erasmusverblijf in de Bachelor enkel mogelijk voor studenten die in de 3de Bachelor  

zitten. Bovendien is het Erasmusverblijf in de Bachelor beperkt tot één semester in het buitenland. In 

de praktijk impliceert dit, dat van het 180SP-curriculum reeds 100SP succesvol afgewerkt dienen te zijn 

vooraleer men op Erasmus kan vertrekken. 

 

Hou bij het opstellen van je LA rekening met het volgende:  

- De Bachelorproef moet in het curriculum opgenomen worden.  

- De andere 3de Ba-opleidingsonderdelen kunnen in principe worden vervangen door 

opleidingsonderdelen die aan de buitenlandse instelling worden aangeboden. Je print de ECTS-

fiches met vakinhouden uit en bezorgt die samen met je LA op het examensecretariaat (bij 

Mevr. Sofie De Winter, Sofie.DeWinter@UGent.be). Een kopie van je dossier dien je in bij de 

Erasmuscoördinator van de opleiding. Indien je voor een bepaald opleidingsonderdeel geen 

vakinhoud terugvindt op de website van de buitenlandse instelling, contacteer je de docent aan 

de buitenlandse instelling met de vraag je een korte inhoud van het bewuste 

opleidingsonderdeel te willen doorsturen. Zijn er opleidingsonderdelen in de opleiding GG aan 

de UGent die je toch wil opnemen in je curriculum terwijl je in het buitenland verblijft, kan 

afgesproken worden met de desbetreffende docent in Gent om het opleidingsonderdeel 

mailto:jan.nyssen@ugent.be
mailto:nico.vandeweghe@ugent.be
mailto:International.sci@UGent.be
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/
mailto:Sofie.DeWinter@UGent.be
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autonoom in te studeren en het examen hetzij in Gent, hetzij op afstand – dus tijdens je verblijf 

in het buitenland – af te leggen. De docent(en) in kwestie moeten zich wel akkoord hebben 

verklaard met deze procedure; een e-mail met het akkoord van de docent(en) dient aan je 

dossier te worden toegevoegd.    

- Instellingen waarmee de opleiding een positieve ervaring heeft gehad, zullen in de toekomst 

geadverteerd worden op de website van de opleiding. In die gevallen zal men de studenten 

aanraden dezelfde keuze van opleidingsonderdelen te maken zoals deze van de UGent-

studenten die hen voorafgingen, wat ook een min of meer automatische aanvaarding van het 

dossier door de examencommissie zal inhouden. Aan de uitgaande Erasmusstudenten zal ook 

gevraagd worden een kort verslag (maximum één A4) te maken als ‘uithangbord’ voor de 

komende generaties studenten. Dit verslag wordt na de Erasumuitwisseling bezorgd aan de 

Erasmuscoordinatoren van de opleiding GG.    

  

3 MASTERSTUDENTEN    

    

In principe is een Erasmusverblijf voor Masterstudenten mogelijk op elk moment tijdens de opleiding. 

Zowel een verblijf van één semester als een verblijf van een volledig academiejaar zijn dan mogelijk. 

Hou bij het opstellen van je LA rekening met het volgende:     

- De algemene opleidingsonderdelen uit de Master Geografie en Geomatica (zie studiegids van 

de opleiding) kunnen niet vervangen worden.    

- De buitenlandse opleidingsonderdelen die opleidingsonderdelen uit een major vervangen 

moeten aansluiten bij deze opleidingslijn (vb. een student(e) die de Major ‘fysische geografie’ 

kiest, moet opleidingsonderdelen uit deze Major die niet opgenomen worden, vervangen door 

opleidingsonderdelen met een fysisch-geografische inslag).    

- Voor alle masterstudenten geldt dat de UGent-Masterproef in het curriculum moet opgenomen 

worden. Dit betekent dat - alhoewel het mogelijk is om (een deel van) het onderzoek dat aan 

de basis ligt van de masterproef te verrichten tijdens de Erasmusperiode – de Masterproef zelf 

opgemaakt en verdedigd dient te worden zoals voorzien in de UGent-GG-Masteropleiding. 

Indien het buitenlands onderzoek impliceert dat er aan de buitenlandse instelling intensieve 

begeleiding was van een lokale docent, kan hij/zij mede-promotor worden van de Masterproef. 

- Andere opleidingsonderdelen kunnen in principe worden vervangen door opleidingsonderdelen 

die aan de buitenlandse instelling worden aangeboden in een Master-opleiding. Je print de 

ECTS-fiches met vakinhouden uit en bezorgt die samen met je LA aan Mevr. Regine Coolen, 

Beleidsmedewerker Internationalisering, Faculteit Wetenschappen. Een kopie van je dossier 

dien je in bij de Erasmuscoördinator van je opleiding. Indien je voor een bepaald 

opleidingsonderdeel geen vakinhoud terugvindt op de website van de buitenlandse instelling, 

contacteer je de docent aan de buitenlandse instelling met de vraag je een korte inhoud van het 

bewuste opleidingsonderdeel te willen doorsturen. Zijn er opleidingsonderdelen in de GG aan 

de UGent die je toch wil opnemen in je curriculum terwijl je in het buitenland verblijft, kan je dit 

opnemen in een ander jaar waarin je de Masteropleiding GG in Gent volgt. De docent(en) in 
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kwestie moeten zich wel akkoord hebben verklaard met deze procedure; een e-mail met het 

akkoord van de docent(en) dient aan je dossier te worden toegevoegd. 

- Instellingen waarmee de opleiding een positieve ervaring heeft gehad, zullen in de toekomst 

geadverteerd worden op de website van de opleiding. In deze gevallen zal de studenten 

aangeraden worden dezelfde keuze van opleidingsonderdelen te maken zoals deze van de 

UGent-studenten die hen voorafgingen, wat ook een min of meer automatische aanvaarding 

van het dossier door de examen-commissie zal inhouden. Aan de uitgaande Erasmusstudenten 

zal ook gevraagd worden een kort verslag (maximum één A4) te maken als ‘uithangbord’ voor 

de komende generaties studenten.  
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