STUDEREN IS GRENZEN VERLEGGEN
De Faculteit Geneeskunde & Farmacie
heeft Erasmus-uitwisselingscontracten
met 52 Europese universiteiten

GF

‘They say ‘travels make youth grow’. I consider my Erasmus adventure as one of the most enriching
experiences of my life – it made me grow both as a person and academically.
Coming to Brussels as an Erasmus student made me live the European life experience in all its richness and
style. It meant adapting to a foreign environment, discovering a different culture, learning a language and
opening up to new friendships both on and off campus.
Most importantly, Erasmus also gave me the possibility to make a decisive leap forward in my studies. The
academic insight and practical experience I got at VUB gave me a wider and a whole new perspective on my
studies and future profession. Indeed, done with my undergrad I jumped at the first chance to return to
pursue a postgraduat VUB.’
Jeanelle Portelli - MALTA

'Het is een leuke, interessante en leerrijke ervaring. Je leert een
andere levenswijze kennen en appreciëren. In de week is het
werken geblazen, maar in het weekend voel je je telkens weer op
vakantie. Je blijft steeds nieuwe plekjes ontdekken.
Aan iedereen die de kans krijgt raad ik het zeker aan.
Het is een SUPER ervaring.‘
Daphné Benteyn – PARIJS

‘
‘ Voor mij was Erasmus een manier om mijn grenzen te verleggen, om mijn passie voor reizen en talen te
combineren met het schrijven van een thesis. Het gebrek aan tijd om alles te bezoeken, werd goedgemaakt door het
kennismaken met mensen en culturen van over heel de wereld. Ook het werken in een labo met Spaanse collega-studenten en
professoren was een heel rijke ervaring.
Ik zou het zeker opnieuw doen en iedereen aanraden om die unieke kans te grijpen!’
Lisa Callebaut - MADRID

Het Erasmus Lifelong Learning Programme van de EU voorziet financiële steun als je
minimum 3 maanden en maximum 10 maanden aan een buitenlandse universiteit
gaat studeren.
http://www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigestudenten/studereninbuitenland.html
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