
Go abroad! Pars à l’étranger! 
Ga naar het buitenland! 

¡Sal al extranjero! Vá para fora!

Buitenlandmogelijkheden 2016-2017
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Beste student,

Internationale gerichtheid is een belangrijke basiscompetentie voor studenten, onderzoekers 
en stafleden. Universiteit Hasselt wenst dat haar afgestudeerden vlot inzetbaar zijn in een 
concrete beroepscontext en zich goed kunnen aanpassen aan veranderende situaties, 
markteisen en beroepsoriëntaties en dit in een globaliserende context. De organisaties 
waarin onze afgestudeerden terecht komen, zijn immers vaak internationaal actief. Daarom 
biedt de UHasselt haar studenten een brede academische vorming aan met aandacht voor 
een ruim pakket aan “employability skills”. Binnen dit pakket is een internationale ervaring 
belangrijk. 

De UHasselt stimuleert haar studenten dan ook om deel te nemen aan diverse 
internationaliseringsprogramma’s. We merken immers dat onze studenten hierdoor 
internationale competenties ontwikkelen en een open wereldvisie verwerven. Deze 
competenties situeren zich op verschillende vlakken. Op academisch vlak is het contact 
met het onderwijs en onderzoek aan een buitenlandse instelling een ’eye-opener’.  Het leidt 
tot een verbreding van je kennis in je eigen vakgebied en stimuleert je innovatievermogen. 
Daarnaast zal je op persoonlijk vlak belangrijke vaardigheden verwerven, waaronder 
zelfstandigheid, zelfvertrouwen en een verbetering van je talenkennis, communicatieve en 
sociale vaardigheden.  Tot slot vormt een buitenlandse ervaring ook een belangrijke troef op 
de geglobaliseerde arbeidsmarkt.

De UHasselt biedt je de mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen in het kader 
van je opleiding. Heb je interesse in een studieverblijf of stage in het buitenland? Neem dan 
aandachtig deze brochure door. Naast een voorstelling van de verschillende programma’s 
(waaronder Erasmus, Erasmus Belgica, etc.) en de gangbare procedures, bevat deze 
brochure ook een meer praktisch gericht gedeelte. De bedoeling is je de kans te geven je 
zo goed mogelijk op je buitenlands verblijf voor te bereiden. Indien je nog meer informatie 
wenst, ben je steeds welkom bij de dienst internationalisering.

Wij wensen je alvast veel succes en een leerrijke buitenlandervaring!

Dienst internationalisering
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“Een buitenlandervaring? Ik zou 
het aan iedereen aanbevelen! Als 
je een periode in het buitenland 
doorbrengt, verruimt dat je blik 
op het leven. Je wereld wordt 
groter, je kan je talenkennis 
onderweg wat bijspijkeren en leuke 
contacten leggen. Dat is, naast de 
professionele meerwaarde, volgens 
mij de grootste troef van elke 
internationale ervaring!”

Wiebke Janssen, 
Duitse doctoraatsstudente verricht 
onderzoek bij IMOMEC-IMO 
(UHasselt)
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AANBOD TIJDENS JE  
STUDIE AAN UHASSELT



6

I. Studie

Wil je graag de aula’s van de UHasselt voor een tijdje vaarwel zeggen en een buitenlandse 
ervaring opdoen? Volg dan tijdens je UHasselt studie een aantal opleidingsonderdelen aan 
een partneruniversiteit.

Alle uitwisselingsprogramma’s zijn gebaseerd op dezelfde principes:
 - uitsluitend met partneruniversiteiten, d.w.z. waarmee de UHasselt of je faculteit een 
   samenwerkingsakkoord heeft afgesloten;
 - geïntegreerd in je universitaire opleiding, dus (in principe) geen studieduurverlenging;
 - academische erkenning van de buitenlandse studieperiode voor je diploma aan de 
  thuisuniversiteit. Dit impliceert dat je vooraf een studie/stageprogramma opmaakt dat  
  je aan de gastinstelling zal volgen en dat je dit ter goedkeuring voorlegt aan de  
  faculteit;
 - inschrijving voor een diplomacontract aan de UHasselt, d.i. voor een studieprogram- 
  ma dat leidt tot een diploma. Hierdoor heb je vrijstelling van inschrijvingsgeld aan de  
  gastinstelling.
 - organisatorische en administratieve ondersteuning door de thuis- en gastinstelling  
  (o.a. onthaal, sociale integratie en activiteiten,…).
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■ Binnen Europa

De UHasselt heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met een groot aantal voor-
aanstaande hogeronderwijsinstellingen in Europa om haar studenten de mogelijkheid te ge-
ven er opleidingsonderdelen te volgen in het kader van een uitwisseling. Hieronder geven we 
een kort overzicht van de belangrijkste uitwisselingsprogramma’s.

1. Erasmus
Erasmus is een programma van de Europese Unie dat tot doel heeft de kwaliteit en de ‘Eu-
ropese dimensie’ van het hoger onderwijs te vergroten door middel van diverse activiteiten, 
waaronder studentenmobiliteit. In 2015-2016 nemen een 70-tal UHasselt/tUL studenten 
deel aan het Erasmus studieprogramma. Zij volgen gedurende een aantal maanden oplei-
dingsonderdelen aan 32 verschillende partneruniversiteiten. 

Welke landen komen in aanmerking? 
 - De lidstaten van de Europese Unie
 - IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek  
  Macedonië

Je kan echter alleen naar een partnerinstelling gaan waarmee de UHasselt een samenwer-
kingsakkoord heeft afgesloten. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de coördina-
tor internationalisering van je faculteit/opleiding (zie p. 33).

Wie komt in aanmerking? 
Alle nationaliteiten komen in aanmerking. Om deel te nemen aan een uitwisselingsprogram-
ma, moeten studenten aan de UHasselt ingeschreven zijn. Elke opleiding bepaalt zelf op 
welk niveau (bachelor-master-doctoraat) een buitenlands studieverblijf mogelijk is. Informeer 
je hierover bij de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding of neem een kijkje 
op onze website: www.uhasselt.be/exchange-kandidaatstelling.
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Duur 
De toegestane periode voor een Erasmus studieverblijf varieert van minimum 3 maanden 
(90 dagen) tot maximum één academiejaar. Elke opleiding legt voor haar studenten de duur 
én het semester van het studieverblijf in het buitenland vast. Informeer je hierover bij de 
coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding.

Mobiliteitsbeurs
De Erasmusbeurs is bedoeld als een financiële tegemoetkoming voor de meeruitgaven van 
een buitenlands verblijf. De Erasmusbeurzen beogen niet de volledige kosten van het bui-
tenlandverblijf te dekken. Zoals hierboven reeds vermeld, ben je vrijgesteld van inschrijvings-
geld aan de gastinstelling. Uiteraard dien je je wel in te schrijven en inschrijvingsgeld te  
betalen aan de UHasselt. Indien je een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ont-
vangt, dan loopt deze tijdens je verblijf in het buitenland gewoon door.

De omvang van de Erasmusbeurs wordt niet vrij bepaald door de UHasselt en kan jaarlijks 
wijzigen. Voor de meest recent informatie kan je terecht op www.uhasselt.be/erasmusbeurs. 

“I’m very grateful for this 
opportunity to go on Erasmus, 
it’s been the best time of my 
life so far. It’s not always like 
paradise, because there is a lot of 
administration and responsibility 
involved if you go on Erasmus. But if 
you have the chance, you are open-
minded, adventurous and ready for 
a challenge, then you have what it 
takes to go on Erasmus! “

Shannen Smets, studente 
interieurarchitectuur, Erasmus 
studieverblijf in Istanbul, Turkije
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“Sabanci University in Istanbul is the best place for international 
students. All courses are taught in English and there are more than 50 
different student clubs, a nice sports centre, a health centre with 24/7 
sevice and the Performing Arts Centre with concerts and plays.”

Tugce Akkas, Erasmus exchange student from Sabaci University, Turkey

Het volledige beursbedrag zal in twee betalingen worden uitgekeerd. Belangrijk hierbij is de 
goedkeuring van je studieprogramma in het buitenland door de UHasselt. Een eerste be-
taling (70%) kan pas gebeuren zodra je alle documenten in orde hebt gebracht. De overige 
30% wordt uitbetaald na terugkeer zodra alle verplichte documenten ingeleverd zijn.
Je kan meerdere malen op Erasmus gaan, maar je kan slechts subsidies krijgen voor mo-
biliteitsperioden van in totaal maximum 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, 
doctoraat).
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2. Erasmus Belgica
Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeen-
schap met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de Gemeenschappen 
van België te bevorderen. Studenten uit het hoger onderwijs kunnen gedurende minimum 3 
maanden en maximaal 12 maanden een gedeelte van hun opleiding aan een universiteit of 
een hogeschool in een andere Gemeenschap doorbrengen. Het moet studenten de kans 
geven zich via hun studie te integreren in de taal en de cultuur van een andere Gemeen-
schap van België.
De aanvraag- en selectieprocedures zijn aan de UHasselt dezelfde als voor het Erasmus-
programma. 

In principe krijgt iedere student binnen het Erasmus Belgica programma een éénmalige 
beurs van € 100, ongeacht de afstand. Daarnaast wordt een toelage van € 100 per maand 
toegekend aan de studenten die bewijzen dat ze ‘verblijfskosten’ betalen voor de duur van 
hun studie bij hun gastinstelling. Hiervoor dien je een kopie van het huurcontract ter bewijs 
voor te leggen bij de studentenadministratie van de UHasselt.
Let op: deze maandelijkse toelage wordt enkel uitbetaald voor de duur van de studieperiode in 
de andere Gemeenschap ongeacht een eventuele langere duur vermeld op het huurcontract.

Er is geen interferentie met het Europese Erasmusprogramma. Als je al aan een Erasmus- 
uitwisseling hebt deelgenomen of je dat later wil doen, kan je alsnog aan Erasmus Belgica 
deelnemen en een beurs bekomen.
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■ Buiten Europa

De uitwisselingen buiten Europa vinden plaats in het kader van een  samenwerkingsakkoord 
dat de UHasselt of je faculteit heeft afgesloten met een universiteit in het buitenland1.

Wie komt in aanmerking?
Om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma, moeten studenten aan de UHasselt 
ingeschreven zijn. Elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master-doctoraat) 
een buitenlands studieverblijf mogelijk is. Informeer je hierover bij de coördinator internatio- 
nalisering van je faculteit/opleiding of neem een kijkje op onze website: 
www.uhasselt.be/exchange-kandidaatstelling.

Duur
Elke opleiding legt voor haar studenten de duur én het semester van het studieverblijf in het 
buitenland vast. In principe verblijf je één semester aan de gastinstelling. De academische 
kalenders van de betrokken landen kunnen erg verschillend zijn. In sommige landen begint 
het academiejaar reeds in augustus. 

Mobiliteitsbeurs
Voor bestemmingen buiten Europa is het niet eenvoudig om beurzen te vinden. In bepaalde 
gevallen kan je faculteit een beurs ter beschikking stellen. Daarnaast kennen een aantal 
externe instanties (waaronder het Departement Onderwijs en Vorming, de Europese Com-
missie, etc.) een aantal beurzen toe voor bepaalde bestemmingen (selectie door een externe 
commissie). Voor meer informatie hierover kan je de dienst internationalisering contacteren.   

De vrijstelling van inschrijvingsgeld aan de gastuniversiteit is echter een niet onbelangrijke 
tegemoetkoming, als je weet dat het inschrijvingsgeld aan universiteiten in deze werelddelen 
kan oplopen tot US $ 20.000 per jaar. Voor meer informatie over de facultaire samenwer-
kingsakkoorden buiten Europa verwijzen we je graag door naar de coördinator internationa-
lisering van je faculteit/opleiding.

1 Met o.a. Princess Sumaya University for Technology (Amman, Jordanië), Memorial University of  
Newfoundland (Newfoundland, Canada), Bishop’s University Lennoxville (Quebec, Canada), University 
of Macau (Macau), Mackenzie Presbyterian University (São Paulo, Brazilië), Federal University of Paraná 
(Curitiba, Brazilië), Cape Peninsula University of Technology (Cape Town, Zuid-Afrika), Hong Kong  
Design Institute (Hong Kong), etc. Contacteer de coördinator internationalisering van je faculteit/ 
opleiding voor meer informatie hierover.
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1. ASEM-DUO Program
Welke landen komen in aanmerking? 
Het ASEM-DUO programma staat open voor duo-uitwisselingen met hogeronderwijsinstel-
lingen in India, Zuid-Korea, Vietnam en China.

Je kan echter alleen naar een partnerinstelling gaan waarmee de UHasselt een samenwer-
kingsakkoord heeft afgesloten. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de coördina-
tor internationalisering van je faculteit/opleiding.

Duur 
Je verblijft minimum één semester en maximum een volledig academiejaar aan de gastinstel-
ling. Elke opleiding legt echter voor haar studenten de duur én het semester van het verblijf 
in het buitenland vast. 

Mobiliteitsbeurs
De beurs bestaat uit een bedrag van € 650/maand. Studenten uit kansengroepen krijgen 
een extra beursbedrag van € 200/maand2. Daarnaast wordt ook een tussenkomst voorzien 
in de reiskosten. 
Deze beurs is een duo-beurs en kan alleen aangevraagd worden indien er ook vanuit de 
gasinstelling een student naar de UHasselt komt voor minimum één semester.

2. Transition Fellowship Program
Welke landen komen in aanmerking? 
Het Transition Fellowship Program staat open voor uitwisselingen met hogeronderwijsinstel-
lingen in Brazilië, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika.

Je kan echter alleen naar een partnerinstelling gaan waarmee de UHasselt een bilateraal 
akkoord heeft afgesloten. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de coördinator 
internationalisering van je faculteit/opleiding.

Duur 
Je verblijft minimum 1 maand en maximum 12 maanden aan de gastinstelling. Elke opleiding 
legt echter voor haar studenten de duur én het semester van het verblijf in het buitenland 
vast. 

Mobiliteitsbeurs
De beurs bestaat uit een bedrag van € 650/maand. Studenten uit kansengroepen krijgen 
een extra beursbedrag van € 200/maand3. Daarnaast wordt ook een tussenkomst voorzien 
in de reiskosten. 

2 Het beursbedrag wordt voor maximum 4 maanden toegekend, ook indien het semester langer duurt.
3 Studenten die voor één semester of langer gaan, krijgen een beurs van maximum € 2.600.
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II. Stage

Bedrijven richten zich meer en meer op de internationale markt en steeds vaker werk je 
samen met buitenlandse collega’s. Door je stage in het buitenland te volbrengen kan je de 
voordelen van een ervaring in het buitenland combineren met één in de arbeidswereld. Deze 
gecombineerde ervaring geldt zeker als een pluspunt bij latere sollicitaties. 
Sommige opleidingen4 hebben in hun curriculum een stageperiode voorzien of een periode 
om je masterproef in het buitenland te doen. In tegenstelling tot de studieplaatsen zijn sta-
geplaatsen niet altijd vooraf vastgelegd. Studenten krijgen de ruimte om zelf hun stageplaats 
- zowel binnen als buiten Europa – te zoeken. Het vinden van een stageplaats is niet vanzelf-
sprekend, maar het geeft je de vrijheid om een plaats te zoeken die perfect bij je interesse en 
beroepsoriëntatie aansluit. Voor advies kan je terecht bij de coördinator internationalisering 
van je opleiding.

“The Federal University of Paraná, 
the partner university of UHasselt 
in Brazil, is the oldest university 
in Brazil and symbol of Curitiba, 
capital of the state of Paraná. There 
are around 2.400 universities 
or colleges of higher education 
spread across the country and the 
Federal University of Paraná is 
ranked in eighth.  Therefore, it is a 
great opportunity for the UHasselt 
students to study in the one of the 
best universities in Brazil and at the 
same time visiting a vast country full 
of cultural richness.”

Benício Daniel Barreto, exchange 
student from the Federal University 
of Paraná, Brazil

4 waaronder biomedische wetenschappen, mobiliteitswetenschappen,  revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie, architectuur en industriële wetenschappen.
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■ Binnen Europa

Sommige opleidingen hebben een vast aanbod van stageplaatsen binnen Europa. Vaak zijn 
stageplaatsen echter niet vooraf vastgelegd en heb je de kans om zelf een stageplaats te 
zoeken die aansluit bij je interesse en beroepsoriëntatie. 
Afhankelijk van de duur van je stage, kan je deelnemen aan specifieke uitwisselingsprogram-
ma’s waarbij je een mobiliteitsbeurs kan aanvragen. Hieronder geven we een kort overzicht 
van de belangrijkste uitwisselingsprogramma’s.

“In mijn laatste jaar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie heb ik de 
kans gekregen om een buitenlandse stage te lopen in Medical Park te Berlijn. 
Ik heb deze kans met beide handen gegrepen, en heb er geen moment spijt van 
gehad! Een dergelijke buitenlandse stage is een ongelooflijke opportuniteit, 
waarbij je enorm veel kan bijleren op verschillende vlakken.”

Charly Keytsman, student revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, liep 
stage te Medical Park Berlijn, Duitsland  

1. Erasmus
Binnen het Erasmusprogramma bestaat de mogelijkheid om stage in het buitenland te lopen 
of om je Erasmus studieverblijf (= volgen van opleidingsonderdelen) te combineren met een 
stage. 

Welke landen komen in aanmerking? 
 - De lidstaten van de Europese Unie
 - IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek  
  Macedonië

Aangezien er geen bilateraal akkoord dient te worden afgesloten met de partnerinstelling, is 
de keuze ruimer dan bij een Erasmus studieverblijf.

Wie komt in aanmerking? 
Alle nationaliteiten komen in aanmerking. Om deel te nemen aan het Erasmus stagepro-
gramma, moeten studenten aan de UHasselt ingeschreven zijn. Elke opleiding bepaalt zelf 
op welk niveau (bachelor-master-doctoraat) een buitenlands stageverblijf mogelijk is.
Informeer je hierover bij de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding of neem 
een kijkje op onze website: www.uhasselt.be/exchange-kandidaatstelling. 

Duur 
De toegestane periode voor een Erasmusstage varieert van minimum  60 dagen tot maximum  
12 maanden. Indien de stage aansluit op je Erasmus studieverblijf in het buitenland, kan de 
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stageduur minder zijn. Een stageweek telt 5 werkdagen van gemiddeld 8 uur.
Elke opleiding legt voor haar studenten de duur én het semester van het studieverblijf in het 
buitenland vast. 

Mobiliteitsbeurs
De Erasmusbeurs is bedoeld als een financiële tegemoetkoming voor de meeruitgaven 
van een buitenlands verblijf. De Erasmusbeurzen beogen niet de volledige kosten van het 
buitenlandverblijf te dekken. Indien je een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap 
ontvangt, dan loopt deze tijdens het verblijf in het buitenland gewoon door.

De omvang van de Erasmusbeurs wordt niet vrij bepaald door de UHasselt en kan jaarlijks 
wijzigen.  Voor de meest recent informatie kan je terecht op www.uhasselt.be/erasmusbeurs.      
Het volledige beursbedrag zal in twee betalingen worden uitgekeerd. Belangrijk hierbij is de 
goedkeuring van je studieprogramma in het buitenland door de UHasselt. Een eerste betaling 
(70%) kan pas gebeuren zodra je alle documenten in orde hebt gebracht. De overige  30% 
wordt uitbetaald na terugkeer zodra alle verplichte documenten ingeleverd zijn.
Je kan meerdere malen op Erasmus gaan, maar je kan slechts subsidies krijgen voor 
mobiliteitsperioden van in totaal maximum 12 maanden per studiecyclus (bachelor, master, 
doctoraat).
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2. Erasmus Belgica
Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franstalige en de Duits-
talige Gemeenschap met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de 
Gemeenschappen van België te bevorderen. De stage duurt minimum 2 en maximaal 
12 maanden en wordt volbracht in een bedrijf of organisatie in de Franstalige of Duit-
stalige Gemeenschap. De stage kan gecombineerd worden met een studieverblijf aan 
een universiteit in Wallonië of Brussel. Een stageweek telt 5 werkdagen van gemiddeld 
8 uur. De aanvraag- en selectieprocedures zijn aan de UHasselt dezelfde als voor het 
Erasmusprogramma.

In principe krijgt iedere student binnen het Erasmus Belgica programma een éénmali-
ge beurs van € 100, ongeacht de afstand. Daarnaast werd een toelage van € 100 per 
maand toegekend aan de studenten die bewijzen dat ze ‘verblijfskosten’ betalen voor de 
duur van hun studie bij hun gastinstelling. Hiervoor dienen ze een kopie van het huurcon-
tract ter bewijs voor te leggen bij de studentenadministratie van de UHasselt.
Let op: deze maandelijkse toelage wordt enkel uitbetaald voor de duur van de studie-
periode in de andere Gemeenschap ongeacht een eventuele langere duur vermeld op 
het huurcontract.

Er is geen interferentie met het Europese Erasmusprogramma. Als je al aan een Eras-
musuitwisseling hebt deelgenomen of je dat later wil doen, kan je alsnog aan Erasmus 
Belgica deelnemen en een beurs bekomen.  
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5 De topics die behandeld worden zijn o.a. arts, business, information technology, global trade,  
management, law and criminal justice. 

■ Buiten Europa

Sommige opleidingen hebben een vast aanbod van stageplaatsen buiten Europa. Vaak zijn 
stageplaatsen echter niet vooraf vastgelegd en heb je de kans om zelf een stageplaats 
te zoeken die aansluit bij je interesse en beroepsoriëntatie. Afhankelijk van de inhoud 
van je stage, kan je deelnemen aan specifieke uitwisselingsprogramma’s waarbij je een 
mobiliteitsbeurs kan aanvragen. Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste 
uitwisselingsprogramma’s. Daarnaast kennen een aantal externe instanties (waaronder het 
Departement Onderwijs en Vorming, de Europese Commissie, etc.) een aantal beurzen toe 
voor bepaalde bestemmingen (selectie door een externe commissie). Voor meer informatie 
hierover kan je de dienst internationalisering contacteren.

1. Stageverblijf aan ‘The Washington Center’
De Vlaamse Gemeenschap heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met ‘The  
Washington Center for Internships and Academic Seminars’ om er een programma5 te  
volgen dat grotendeels bestaat uit een stage in een publieke, private of non-profit organisatie 
in Washington. 

Wie komt in aanmerking? 
Om deel te nemen aan het stageprogramma, moeten studenten aan de UHasselt 
ingeschreven zijn en goede studieresultaten behaald hebben. Elke opleiding bepaalt zelf op 
welk niveau (bachelor-master-doctoraat) deelname aan dit programma mogelijk is.

Duur 
De stage duurt 15 weken.

Mobiliteitsbeurs
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geeft beurzen van € 7.500 voor de 
inschrijvingskosten. De andere kosten verbonden aan de stage, zoals de reiskosten, visum, 
verblijfskosten, etc. worden niet gedekt door beurs.

“De grootste meerwaarde van deze stage is voor mij zeker niet de pure 
academische vooruitgang als informaticus. Deze ervaring heeft mij 
vooral als mens veranderd. Ik ben anders en kritischer
naar mezelf en naar de wereld gaan kijken.”

Robin Marx, alumnus Informatica en oprichter van LuGus Studios,  
liep stage in The Washington Center.
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2. Transition Fellowship Program
Welke landen komen in aanmerking? 
Het Transition Fellowship Program staat open voor uitwisselingen met 
hogeronderwijsinstellingen in Brazilië, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika.

Duur 
Je verblijft minimum 1 maand en maximum 12 maanden aan de gastinstelling. Elke opleiding 
legt echter voor haar studenten de duur én het semester van het verblijf in het buitenland 
vast. 

Mobiliteitsbeurs
De beurs bestaat uit een bedrag van € 650/maand. Studenten uit kansengroepen krijgen 
een extra beursbedrag van € 200/maand6. Daarnaast wordt ook een tussenkomst voorzien 
in de reiskosten. 

“Mackenzie Presbyterian University is a Brazilian partner university of 
UHasselt, located in downtown São Paulo. It is one of the oldest private 
Universities in the country and the courses are given by renowned 
Brazilian teachers. The city itself is also a learning environment: São 
Paulo is a metropolis with over 11 million inhabitants of different 
culture backgrounds. Mackenzie is a nice choice for an enriching abroad 
experience!”

Mariana Costa, exchange student from Mackenzie Presbyterian University, 
Brazil

6 Studenten die voor één semester of langer gaan, krijgen een beurs van maximum 2.600 euro.
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3.  Stage of onderzoek in het Zuiden (reisbeurzen)
In het kader van je masterproef of stage kan je ook naar een ontwikkelingsland gaan. In 
overleg met je promotor/stagebegeleider bekijk je welke thema’s/stages in aanmerking 
kunnen komen en ga je op zoek naar een organisatie of gastinstelling in het Zuiden die je 
verblijf mee ondersteunt. Je kan hiervoor een reisbeurs aanvragen.

Welke landen komen in aanmerking? 
Je kan een reisbeurs aanvragen voor een bestemming in het Zuiden (Latijns-Amerika, Azië 
en Afrika). Voor meer informatie kan je terecht op www.uhasselt.be/reisbeurzen.

Wie komt in aanmerking? 
Elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master) een buitenlands stageverblijf 
mogelijk is.

Duur 
Je verblijft minimum 4 weken in het Zuiden. Er is geen maximumduur. Elke opleiding legt 
echter voor haar studenten de duur én het semester van het verblijf in het buitenland vast. 

Mobiliteitsbeurs
De reisbeurs bestaat uit een bedrag van max. € 1000. 

“Mijn maand in India was geen gewone stage, het was écht een 
INLEEFstage. Vier weken lang leefde ik als een echte Indische. 
We leerden niet alleen de Indische bevolking beter kennen. In ons 
gastenverblijf logeerden alle internationale geneeskundestudenten. Dat 
gaf voor mij nog een extra dimensie aan deze inleefstages! Ik leerde 
jonge dokters-in-spe kennen uit alle hoeken van de wereld. Sommigen 
zijn echte vrienden geworden.”

Samira Hijit, studente Geneeskunde, liep stage in het Institute for Indian 
mother and child. 
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“Bij de inschrijving heb ik lang getwijfeld, maar uiteindelijk heeft een 
kameraad mij dan toch kunnen overtuigen om op summer school te 
gaan. Achteraf is dit één van de beste beslissingen die ik mijn leven heb 
gemaakt.” 

Gijs Kunnen, student TEW, nam deel aan de summer school in Wroclaw, Polen.

III. Summer Schools

Indien je niet voor een langere periode naar het buitenland wil, kan je kiezen voor een zo-
mercursus. Op deze manier kan je ook een buitenlands verblijf in je curriculum opnemen. 

Sommige opleidingen kennen onder bepaalde voorwaarden studiepunten toe voor het suc-
cesvol beëindigen van een dergelijke cursus. 
Zo kunnen studenten die in het academiejaar 2015-2016 een inschrijving hebben in het 
tweede bachelorjaar TEW, HI of BI van de UHasselt tijdens de zomervakantie deelnemen 
aan een ‘summer school’ aan ‘The Wroclaw University of Economics’ (Wroclaw, Polen), ‘The 
University of Almeria’ (Almeria, Spanje) of ‘The Princess Sumaya University for Technology’ 
(Amman, Jordanië), waarvoor de verworven credits als keuzevakken worden gewaardeerd 
in het derde bachelorjaar. De thema’s van de cursussen en de data worden nog concreet 
met de partners afgesproken.

De faculteit Rechten stelt jaarlijks een actueel en vrij gedetailleerd overzicht van Summer Law 
Schools aan Europese universiteiten ter beschikking. De studenten worden geënthousias-
meerd om vrijblijvend aan deze cursussen deel te nemen. Voorlopig worden hiervoor nog 
geen studiepunten toegekend.

Studenten die in het academiejaar 2015-2016 een inschrijving hebben in het tweede ba-
chelorjaar biologie, chemie, fysica, informatica, wiskunde en BI van de UHasselt kunnen 
tijdens de zomervakantie deelnemen aan een ‘summer school’ van 4 weken. De verworven 
credits tellen mee als keuze- of verbredingsopleidingsonderdeel (6 ECTS) in het derde ba-
chelorjaar. Je volgt de zomerschool tijdens de zomermaanden, voorafgaand aan  je derde 
bachelor.

Voor meer informatie kan je je wenden tot de coördinator internationalisering van je faculteit/
opleiding. 
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Voorwaarden voor deelname
Je dient voor het desbetreffende academiejaar (d.i. 2016-2017) een diplomacontract af te 
sluiten.
Elke opleiding bepaalt zelf op welk niveau (bachelor-master-doctoraat) studenten naar  
het buitenland kunnen gaan. Voor meer informatie kan je je wenden tot de coördinator 
internationalisering van je faculteit/opleiding. 

Kandidaatstelling
Je kan je kandidaat stellen voor een buitenlands studie- of stageverblijf via je studentendossier7. 
De deadline om je kandidaat te stellen is 20 februari 20168.

Voor de aanvraag van bepaalde beurzen (waaronder een reisbeurs, een beurs via het 
Transition Fellowship Program, etc.) zal je nog een bijkomend aanvraagdossier moeten 
indienen. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met de dienst internationalisering.

Selectieprocedure
De selectieprocedure verloopt via je faculteit. Voor meer informatie hierover, kan je contact 
opnemen met de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding. 

7 Uitzondering: voor summer schools dient de kandidaatstelling rechtstreeks bij de betrokken faculteit/
opleiding te gebeuren. 
8 Datum onder voorbehoud.

KANDIDAATSTELLING- EN 
SELECTIEPROCEDURE
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VOORBEREIDING
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Ziekte- en ongevallenverzekering

De UHasselt heeft voor de eigen studenten die regulier ingeschreven zijn een aantal verze-
keringspolissen afgesloten:
 - een ongevallenverzekering voor medische kosten indien studenten zelf slachtoffer  
  zouden worden van een persoonlijk lichamelijk ongeval in het kader van universitaire  
  activiteiten of op weg van en naar de universitaire activiteiten.
 - een polis ‘algemene burgerlijke aansprakelijkheid’ voor het geval waarin studenten in  
  het kader van universitaire activiteiten schade aan derden zouden berokkenen.

Zoals alle polissen bevatten deze verzekeringen voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen. 
Volgende aanvullende verzekeringen kunnen aangewezen zijn indien je in het kader van je 
studies naar het buitenland gaat:

 - ‘burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven’ d.i. de zogenaamde ‘familiale verzekering’:  
  voor activiteiten tijdens het privé-gedeelte van je verblijf in het buitenland, tijdens het  
  weekend, ‘s avonds, ... bv. voor schade berokkend aan derden in het verkeer als voet- 
  ganger of fietser, schade berokkend aan derden tijdens ontspanning, ...: voor deze  
  verzekering moet je met je eigen verzekeraar naar keuze contact opnemen.
 - een brandverzekering voor je gehuurde kamer: deze verzekering sluit je af in het land  
  van bestemming.
 - een hospitalisatieverzekering: voor deze verzekering moet je met je eigen verzekeraar  
  naar keuze contact opnemen.
 - een reisbijstandsverzekering: voor deze verzekering moet je met je eigen verzekeraar  
  naar keuze contact opnemen.

Voor vertrek naar het buitenland is het ook aangewezen dat je je ziekenfonds contac-
teert in verband met de wettelijke ziekteverzekering in het buitenland, de Europese ziek-
teverzekeringskaart en de medische reisbijstandsverzekering. Raadpleeg ook de website  
www.reisgeneeskunde.be om na te gaan of je specifieke vaccinaties nodig hebt en om 
medisch reisadvies in te winnen. Voor vertrek is het ook aangewezen het reisadvies van 
Buitenlandse Zaken te raadplegen op:
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/.
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Huisvesting

Sommige gastinstellingen zorgen voor huisvesting. Andere partnerinstellingen zorgen voor 
een voorlopig onderkomen bij aankomst. Verder bieden zij hulp bij het zoeken naar een 
kamer. Aan nog andere universiteiten wordt verwacht dat gaststudenten zelf huisvesting 
zoeken. Deze instellingen beperken zich tot enige praktische hulp.
Wanneer je zelf huisvesting dient te zoeken, is het aangeraden vooraf informatie in te winnen 
bij de vroegere generaties uitwisselingsstudenten van de UHasselt en/of de gaststudenten 
van de desbetreffende universiteiten die momenteel op onze campus vertoeven. Via de web-
site www.esn.org kan je in contact komen met andere Erasmusstudenten die je met raad en 
daad kunnen bijstaan. Bijkomende informatie over huisvesting vind je ook terug op de website  
www.erasmate.com, www.eurasmus.com en www.casaswap.com. 
Wie een ‘kot’ huurt in België tijdens zijn verblijf in het buitenland en een contract heeft afge-
sloten voor minimum 8 maanden, kan daarvoor ook een woontoelage verkrijgen voor het 
hele academiejaar. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de dienst studentenvoorzie-
ningen van de UHasselt. 

Ga je naar het buitenland en wil je je kamer doorverhuren? Neem dan contact op met de 
dienst studentenvoorzieningen van de UHasselt. 

Introductiedagen en culturele activiteiten

Enkele dagen vóór het begin van het academiejaar organiseren de meeste gastinstellingen 
introductiedagen ter kennismaking met de instelling, de campus, de omgeving en het onder-
wijssysteem.
Vaak bieden gastinstellingen, zowel tijdens deze introductiedagen als erna, een aantal culturele 
activiteiten aan hun gaststudenten: bv. culturele uitstappen ter verkenning van de regio,…
Ook voor integratie in de studentengroep worden vaak heel wat activiteiten voorzien.

Taalvoorbereiding

Indien je je talenkennis wenst te verbeteren alvorens je naar het buitenland gaat, raden we 
je aan om voor vertrek een taalcursus te volgen bij een taleninstituut. Soms kan je ook bij je 
gastinstelling een taalcursus volgen, net voor de start of in de eerste weken van je verblijf. 
Indien je voor deze taalcursus inschrijvingsgeld dient te betalen, kan je een (gedeeltelijke) te-
rugbetaling aanvragen. Voor studenten die via het Erasmusprogramma naar het buitenland 
gaan, heeft de Europese Commissie specifieke online taalcursussen ontwikkeld. Voor meer 
informatie kan je de dienst internationalisering contacteren.
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Verblijfsvergunningen en registratieverplichtingen

Als je naar het buitenland gaat, heb je meestal documenten nodig om het land binnen te 
treden en ‘verblijfsdocumenten’ om er gedurende een bepaalde tijd en voor een bepaalde 
reden wettelijk te mogen verblijven. Voor deze documenten kan je terecht bij je gemeente 
(dienst bevolking) of bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat. De 
meeste zijn in Brussel of omgeving gevestigd. De adressenlijst vind je op www.diplomatie.
belgium.be.

a) EU-lidstaten en EVA-landen: 
Ingevolge het principe van het vrij verkeer van personen binnen de EU-lidstaten en de EVA 
-landen, is het bezit van de identiteitskaart normaliter de enige formaliteit die bij een grens-
overschrijding binnen de Europese Unie wordt gesteld.
Indien je (Erasmus)verblijf meer dan 3 maanden in beslag neemt, moet je je bij de stedelijke 
bevolkingsdienst van je bestemmingsplaats aanmelden voor de registratie in het vreemde-
lingenregister. Dit is voor EER-onderdanen eigenlijk maar een formaliteit. 
Het komt er op neer dat je je na aankomst (binnen de 8 dagen) laat registreren bij de plaatse-
lijke overheid: de gemeente, plaatselijke politie. Men zal je de volgende documenten vragen:
• Je identiteitskaart of paspoort
• Je verzekeringsdocumenten (je Europese ziekteverzekeringskaart en/of bijkomende  
 verzekering van het ziekenfonds of private instelling)
• Engelstatig attest van uitwisselingsprogramma
• Uitzonderlijk vraagt men ook een ‘solvabiliteitsbewijs’: een uittreksel van je bankrekening  
 of ander bewijs van je bank dat je over voldoende middelen beschikt voor je verblijf. Dit  
 neem je dus best mee bij vertrek.
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b) Buiten de EU-lidstaten en EVA-landen: 
Buiten de EU-lidstaten en de EVA-landen heeft ieder land uiteenlopende inreis- en verblijfs-
regelingen. Veelal heb je een bepaald visum en/of verblijfsvergunning nodig, naar gelang 
de aard en duur van je verblijf. Hiervoor moet je vooraf in België naar de ambassade of het 
consulaat gaan van het land waar je naartoe wil. Informeer je tijdig, eventueel eerst via de 
website of telefoon, want het is mogelijk dat je nog heel wat bijkomende documenten in 
orde moet brengen vooraleer je de juiste visa en verblijfsvergunningen te pakken krijgt. Via 
de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.
be (reisdocumenten) kan je de websites van de officiële diensten van elk land checken en zo 
wat meer voorbereid naar de ambassade stappen. Je vindt er de meest recente info terug.

Opgelet! Indien je vanuit je Europees gastland wenst verder te reizen naar een niet EU-land, 
heb je wel een internationaal paspoort en mogelijk een visum nodig! Houd er zeker rekening 
mee tijdig je internationaal paspoort en visum aan te vragen. Dit kan immers een tijdje duren. 
Het is je eigen verantwoordelijkheid om de nodige documenten in orde te brengen. Bij ondui-
delijkheden kan je steeds de dienst studentenvoorzieningen of de dienst internationalisering 
consulteren.
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Studieovereenkomst (Learning Agreement for studies) of stageovereenkomst 
(Learning Agreement for traineeships)

Je krijgt volledige academische erkenning van je in het buitenland behaalde studieresultaten. 
Volledige academische erkenning houdt in dat de buitenlandse studie- of stageperiode 
(inclusief examens of andere beoordelingsvormen) een vergelijkbare studie- of stageperiode 
aan de thuisuniversiteit (inclusief examens of andere beoordelingsvormen) vervangt, ondanks 
het feit dat de inhoud van de overeengekomen studieprogramma’s misschien anders is. 

Om deze volledige academische erkenning na te streven, lanceerde de Europese Commissie 
een systeem van ECTS (= European Credit Transfer System) studiepunten. ECTS studiepunten 
geven een numerieke waarde (tussen 1 en 60) weer die aan elk opleidingsonderdeel wordt 
toegekend ter aanduiding van de studielast die dit opleidingsonderdeel met zich meebrengt.

Om die academische erkenning te bekomen, is het absoluut noodzakelijk vóór je vertrek 
duidelijke afspraken te maken met de coördinator internationalisering van je faculteit/
opleiding. Over je studieprogramma (het Learning Agreement for studies) of stageprogramma 
(het Learning Agreement for traineeships) – en de erkenning nadien van je behaalde 
studieresultaten.
 
Principieel moet je studie- of stageprogramma als uitwisselingsstudent voor je vertrek naar 
het buitenland goedgekeurd worden door jouw opleiding.
Indien er na aankomst aan je gasinstelling nog wijzigingen zouden nodig blijken te zijn aan 
je studie- of stageprogramma, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 
je coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding. Ten laatste één maand na de 
startdatum van je studie- of stageperiode aan de gastinstelling dienen deze documenten 
formeel goedgekeurd te zijn door de coördinator internationalisering van je faculteit/opleiding.

Beurscontract – studentenovereenkomst (indien van toepassing)

Elke uitwisselingsstudent die een bepaalde beurs ontvangt (Erasmus, Erasmus Belgica,…) 
krijgt voor zijn vertrek een contract, waarin de gegevens over het studieverblijf en het beurs-
bedrag zijn opgenomen en de rechten en plichten zijn beschreven. Dit moet voor het vertrek 
ondertekend worden.
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Overdracht van studiepunten en academische erkenning

De meeste landen hebben een verschillend examen- en quoteringssysteem. De evaluatie 
en quotering gebeurt volgens het systeem van de gastuniversiteit. Daartoe werd binnen het 
ECTS-systeem een omrekeningssleutel vastgelegd opdat de behaalde buitenlandse studie- 
resultaten door de examencommissie ingepast kunnen worden in het definitieve UHasselt- 
eindresultaat.

In tegenstelling tot de gewoonte aan de UHasselt, worden resultaten van het eerste semester 
vaak pas op het einde van het academiejaar doorgegeven door de gastinstelling. Je resultaten 
voor het eerste semester kunnen dus aanzienlijk later bekend zijn dan die voor de thuisblijven-
de student. 

Eens je resultaten gekend zijn, ontvang je een ‘transcript of records’ (TOR) met vermelding van:
• de opleidingsonderdelen afgelegd in het buitenland;
• de quotering aan de gastuniversiteit;
• de quotering aan de UHasselt voor deze opleidingsonderdelen;
• het aantal studiepunten dat voor elk opleidingsonderdeel door de UHasselt wordt erkend.

Aan het einde van je studieloopbaan ontvang je naast je diploma ook een diplomasupple-
ment met de gegevens over je buitenlandse studieperiode. Dit is niet onbelangrijk met het 
oog op latere sollicitaties.

Indienen van bewijs van inschrijving aan de gastinstelling

Ten laatste één maand na je terugkeer aan de Universiteit Hasselt dien je een bewijs van in-
schrijving aan de gastinstelling te uploaden in je studentendossier. Op dit document moeten 
begin- en einddatum van je studie- of stageverblijf ter plaatse vermeld worden. 
Indien je een taalcursus hebt gevolgd en hiervoor een financiële tussenkomst wenst, dien je 
eveneens een betalingsbewijs en certificaat te uploaden in je studentendossier. 

TIJDENS EN NA JE VERBLIJF

Tijdens de buitenlandse studie of stageperiode houd je toch best af en toe contact met je 
faculteit. De studentenadministratie zal je wellicht ook af en toe aanschrijven per e-mail voor 
de afhandeling van je dossier. Het is belangrijk te weten dat we enkel werken met je UHasselt 
e-mailadres.
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Rapportering

Van elke student die naar het buitenland is geweest,wordt verwacht dat hij/zij tijdig de no-
dige documenten, verslagen (indien van toepassing) indient en dat hij/zij zijn/haar mede-
werking verleent aan enquêtes en andere vormen van verslaggeving die kunnen worden 
georganiseerd. Indien je medewerking gewenst is, zal de studentenadministratie of de dienst 
internationalisering je hierover contacteren. 

Verder stellen we het op prijs als je in je contacten met lokale studenten (en professoren) 
de UHasselt promoot. Om hierover accurate informatie te verstrekken, kan je gebruik 
maken van de Engelstalige website van de UHasselt. Deze bevat, naast allerlei praktische 
informatie voor gaststudenten ook beschrijvingen van de UHasselt, de faculteiten en alle 
daar onderwezen opleidingsonderdelen.

Wens je je ervaringen te delen met anderen? Je verhalen, getuigenissen, foto’s,… zijn van 
harte welkom bij de dienst internationalisering.
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CONTACTPERSONEN
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Voor algemene informatie over studeren & stages in het buitenland tijdens of na je studies, 
kan je je steeds wenden tot de dienst internationalisering of tot coördinator internationalise-
ring van je faculteit/opleiding:

Dienst internationalisering
Liesbeth Oeyen (voor alle programma’s, behalve reisbeurzen)
liesbeth.oeyen@uhasselt.be ǀ 011/26.80.66 ǀ Rectoraatsgebouw 1.03
Lia Van Hoef (voor reisbeurzen)
lia.vanhoef@uhasselt.be ǀ 011/26.80.14 ǀ Rectoraatsgebouw 1.03
Studentenadministratie (administratieve opvolging uitwisselingsstudenten)
Erika Vandersmissen: erika.vandersmissen@uhasselt.be ǀ 011/26.81.69
 Maandag: studentenadministratie te Hasselt
 Dinsdag-vrijdag: studentenadministratie te Diepenbeek
Dienst studentenvoorzieningen
Marc Thoelen: marc.thoelen@uhasselt.be ǀ 011/26.81.77
Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen
Wouter Faes (BEW): wouter.faes@uhasselt.be ǀ 011/26.86.47 ǀ Campus Diepenbeek B71
Kathy Hoffer (BEW): kathy.hoffer@uhasselt.be ǀ 011/26.87.18 ǀ Campus Diepenbeek B70
School voor mobiliteitswetenschappen
Nadine Smeyers (MOB): nadine.smeyers@uhasselt.be ǀ 011/26.91.04 ǀ WETP5-1.15
Dr. Stijn Daniels (MOB): stijn.daniels@uhasselt.be ǀ 011/26.91.56 ǀ WETP5-1.10
Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen
Astrid Waterinckx (GEN + BMW): astrid.waterinckx@uhasselt.be ǀ 011/26.85.27 ǀ Campus Diepenbeek D56
Prof. dr. Niels Hellings (BMW): niels.hellings@uhasselt.be ǀ 011/26.92.68 ǀ BMO-C103
Dr. Marita Granitzer (ReKi): marita.granitzer@uhasselt.be ǀ 011/26.93.15 ǀ BMO-A027
Faculteit Wetenschappen
Isabel Thys: isabel.thys@uhasselt.be ǀ 011/26.82.58 ǀ Campus Diepenbeek C253
Prof. dr. Ann Cuypers (Biologie): ann.cuypers@uhasselt.be ǀ 011/26.83.26 ǀ Campus Diepenbeek D150
Prof. dr. Dirk Vanderzande (Chemie): dirk.vanderzande@uhasselt.be ǀ 011/26.83.21 ǀ Campus Diepenbeek D152
Prof. dr. Carlo Vanderzande (Fysica): carlo.vanderzande@uhasselt.be ǀ 011/26.82.16 ǀ 
Campus Diepenbeek D260
Prof. dr. Roel Braekers (Statistiek/wiskunde): roel.braekers@uhasselt.be ǀ 011/26.82.34 ǀ 
Campus Diepenbeek E112 
Prof. dr. F. Di Fiore (Informatica): fabian.difiore@uhasselt.be ǀ 011/26.84.32 ǀ EDM-2.05 
Faculteit Rechten
Ingrid Vrancken: ingrid.vrancken@uhasselt.be ǀ 011/26.90.24 ǀ Campus Hasselt FR-2.06
Prof. dr. Charlotte Declerck: charlotte.declerck@uhasselt.be ǀ 011/26.86.96 ǀ Campus Hasselt FR-3.04
Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen
Dr. Els Wieërs: els.wieers@uhasselt.be ǀ 011/29.21.30 ǀ Campus Diepenbeek ǀ H-B209
Faculteit Architectuur en kunst:
Dr. Els Hannes: els.hannes@uhasselt.be ǀ 011/29.21.06 ǀ Campus Diepenbeek ǀ E-BS27
Dr. Jan Vanrie: Jan.vanrie@uhasselt.be ǀ 011/29.21.13 ǀ Campus Diepenbeek ǀ E-B08
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