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Voor vertrek….

University of Minho

De UMinho is een relatief jonge universiteit die zeer sterk aan het groeien is. De
internationale bachelor, masters en doctoraten bieden de mogelijkheid voor
internationale studenten om Engelstalige vakken op te nemen en in contact te komen
met studenten van over heel de wereld.

• Guimarães, Portugal
• Sinds 1973
• 3 Campussen: Guiltar, Azurém, Couros
• Stijgt elk jaar in de wereld ranking (in top 150 van
universiteiten onder de 50 jaar oud)
• Leider in de renowned CWTS Leiden Ranking
• Internatiole geïntegreerde bachelors, masters en
doctoraten  Engelstalige vakken!

Persoonlijk vond ik het niet gemakkelijk om een studentenkot te vinden in Guimarães,
waar de campus is. Echter biedt de UMinho een plaats in haar residentie aan. Deze
kamers zijn budgetvriendelijk en de kans is groot dat je vele andere Erasmussers
ontmoet in je gebouw. De SRI (International Student Relations)- office is zeer
toegankelijk, zowel via e-mail als in real life eens je in Portugal zit. Zij helpen je graag
verder met alle praktische vragen en voorzien ook een uitgebreide rondleiding en
informatiemoment aan het begin van de Erasmusperiode.

Mijn verblijf….
Naar het buitenland gaan resulteert in veel vrijheid. Portugal is een ontzettend mooi land. Wat zo mooi is aan
studeren in Guimarães, is het feit dat het een kleine stad is en je na verloop van tijd heel veel mensen kent die
dicht bij je verblijven. Het is een bruisende stad. Er is altijd wel ergens iemand waar je mee kan praten,
waarmee je op uitstap kan of iemand die jou kan helpen. Ik ben zelf lid geworden van ESN tijdens mijn verblijf,
waardoor ik ontzettend mooie uitstappen heb gemaakt en heel veel leuke mensen ben tegen gekomen.

Naast het studeren en werken voor taken, kan je je tijdens je weekends onderdompelen in de mooie stad Porto,
die op een uurtje met de trein te bereiken is vanuit Guimarães, je eens begeven naar het nationale park Geres
in het noorden, de prachtige stranden van Algarve of Aveiro, of eens gaan surfen op een boogscheut van
Guimarães.
Het komt als eens voor dat een student geen mogelijke vakken vindt tussen de vakken van de internationale
masters, waardoor de kans bestaat dat een vak in het Portugees gegeven wordt. Geen zorgen! Door even
langs te gaan bij je prof in Portugal wordt vaak beslist om het vak in het Engels te geven of word je voorzien
van Engelse vakinhoud.

Bij terugkeer….

Buiten de comfortzone stappen resulteert in de
mooiste tijd en de beste herinneringen!

.

Ik ben ontzettend blij met de kans die ik gekregen heb om mijn master thesis te
schrijven in ‘Sustainable Build Environment’. Ik heb zeer veel bijgeleerd op
deze manier. Momenteel ben ik net gestart met een doctoraat aan de
Universiteit van Antwerpen en kan ik nog vaak de kennis die ik daar opdeed
gebruiken als basis. Naast kennis, heb ik er ook een aantal life skills
ontwikkeld. Ik ben vertrokken naar een vreemd land en kwam terecht in een
nieuwe cultuur en kwam in contact met een vreemde taal, maar ondertussen
zijn al deze factoren me niet meer vreemd, ik heb me er thuis gevoeld.
Erasmus maakt je tot een flexibele wereldburger!

