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Voor vertrek….

• Zuid-west India
• 16 departementen
• 9000
• Engels

Is het gewone Erasmus programma niet uitdagend genoeg? Heb je zin om een
totaal andere cultuur op te snuiven? Dan is dit misschien iets voor jou!
Het is een uitzonderlijk groot en prachtig land met vriendelijke mensen, hoge
temperaturen en relatief lage prijzen. Dit wil niet betekenen dat het onderwijs er
daardoor minder is. Manipal university is een hoog aangeschreven Engelstalige
universiteit met alumni als Rajeev Suri (CEO Nokia) en Satya Nadella (CEO
Microsoft).
De ASEM DUO beurs is een zeer goede beurs waardoor we weinig tot geen kosten
hebben gehad om te leven. De aanvraagprocedure vergt wel wat moeite en
papierwerk maar we kunnen verzekeren dat ze de moeite waard is. Let echter op
dat niet iedereen hiervoor in aanmerking komt en dat het lang kan duren voor je een
definitief antwoord hebt.

Mijn verblijf….
Manipal is een echte studentenstad en is enorm progressief vergeleken met de rest
van India. Het is zeker aanpassen maar het is een zeer aangename en plezante buurt.
Wij hebben met zijn tweeën gekozen om een appartement te huren. De universiteit
biedt ook een hostel voor internationale studenten aan. Beide hebben hun voor en
nadelen. In Manipal zijn ook veel leuke uitgaansgelegenheden en het is gelegen dicht
bij de kust wat aangenaam is als ontspanning. Mede studenten zijn zeer sociaal en
vrienden maken was geen probleem.
Een nadeel is misschien dat praktische zaken regelen soms een beetje chaotisch kan
verlopen en zaken zoals blackboard daar ongekend zijn. Je moet in staat zijn om
zelfstandig je problemen aan te pakken.
Stijn en ik hebben onze masterproef (21 ECTS) en nog 6 ECTS aan vakken daar
gedaan. Het niveau van de lessen was gelijkaardig. De manier van evalueren is
anders omdat ze werken met permanente evaluatie.
Toen het semester ten einde kwam hebben we nog de tijd genomen om een maand
rond te reizen doorheen India.

Bij terugkeer….
Sinds India hebben we nog beter geleerd om zelfstandig te zijn en
onze ogen geopend voor andere culturen. Na 5 maanden waren
we blij om thuis te komen maar het gemis begon al snel.
Neem zeker deze kans als je het maximale uit je buitenlandse
ervaring wilt halen.

.

“Hou je van een totaal andere cultuur, kies dan voor
dit geweldige avontuur!!”

