Checklist voor je semester in het buitenland – ga goed voorbereid op reis
18 maanden voor je semester in het buitenland: Beslissende vragen die je moet overwegen
•
•
•

•

Welke landen spreken me aan?
Welke taal wil ik verbeteren?
In hoeverre gaat mijn universiteit me helpen in het plannen van mijn semester in het
buitenland? Zijn er partner universiteiten waar ik uit kan kiezen of moet ik het helemaal zelf
organiseren?
Hoe lang wil ik in het buitenland zijn?

12 maanden voor je semester in het buitenland: Universiteit specifiek
•
•
•
•
•
•

Hoe meld ik me aan voor een semester in het buitenland? Hoe loopt de
aanmeldingsprocedure van mijn universiteit en wat zijn de voorwaarden?
Wanneer is de aanmelding deadline?
Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanmelding? Taal certificaat, je cijferlijst en een
aanbeveling van je mentor?
Wat moet er allemaal in mijn motivatie brief staat? Waarom heb ik dit land gekozen en welke
vakken interesseren mij het meest?
Is mijn CV bijgewerkt of moet ik iets veranderen?
Wat voor financiële ondersteuning is er aanwezig voor mij? Maak ik aanspraak op een beurs?

6 maanden voor je semester in het buitenland: Andere uitdagingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke vakken wil ik hier volgen? Hoe maak ik een Learning Agreement?
Wat moet ik allemaal regelen voor ik een semester begin en wat moet ik mijn universiteit
laten doen?
Heb ik een visa nodig?
Heb ik een paspoort? Blijft mijn paspoort geldig voor de tijd die ik in het buitenland ben?
Welke internationale ziektekostenvergoeding past het beste bij me?
Waar ga ik wonen tijdens mijn semester in het buitenland?
Heb ik vaccinaties nodig voor het land waar ik naar toe ga? Moet ik terug komen voor een
routine check?
Waar kan ik een internationaal studenten ID krijgen?
Heb ik een credit card nodig of ga ik een bankaccount openen in het land?
Ga ik mijn universiteitsappartement verhuren voor de tijd dat ik weg ben?
Heb ik al gekeken voor vluchten en hoe ga ik mijn bagage in het land van bestemming
krijgen?

Een maand voor je semester in het buitenland: De laatste voorbereidingen
•
•
•
•
•

Wat voor kleren moet ik meenemen>
Moet ik medicijnen meenemen/doktersvoorschriften regelen?
Heb ik een speciale telefoon adapter nodig?
Wil ik geld wisselen voordat ik naar het buitenland ga?
Last but not least – Wanneer geef ik mijn afscheidsfeestje?

