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Het Erasmus+ programma biedt je de mogelijkheid om een periode van minimaal 3
maanden en maximaal 12 maanden bij een
Europese onderwijsinstelling te studeren
of stage te lopen. Je volgt modules bij een
‘gastinstelling’, waarvoor je studiepunten
behaalt aan de Theologische Universiteit
Kampen. Zo doe je een mooie buitenlandervaring op, zonder studietijd te verliezen!
Wat is een goed moment voor
een Erasmusuitwisseling?
Na het tweede jaar Bachelor of tijdens je Master of PhD
aan de Theologische Universiteit Kampen kun je
eenmalig een periode van 3 tot 6 maanden bij een
buitenlandse instelling studeren. In de Bachelor of de
Predikantsmaster is een uitwisseling het makkelijkst te
realiseren in periode A en B van het derde jaar van de
opleiding. Het is van belang dat je op tijd begint met de
voorbereidingen!

Waar kan ik naartoe voor
een Erasmusuitwisseling?
Een Erasmusuitwisseling is mogelijk bij veel Europese
instellingen. Hiernaast vind je een overzicht. Mocht je
interesse hebben in een instelling die niet in de lijst
staat, neem dan contact op met het International Office
en informeer naar de mogelijkheden.

n E
 vangelische Theologische Faculteit
[Leuven - België] - www.etf.edu
n K
 atholieke Universiteit Leuven
[Leuven - België] - www.kuleuven.be
n F
 reie Theologische Hochschule Gießen
[Giessen - Duitsland] - www.fthgiessen.de
n U
 nion Theological College [Belfast –
Noord-Ierland] - www.union.ac.uk
n M
 F Norwegian School of Theology
[Oslo - Noorwegen] - www.mf.no
n U
 niversity of Aberdeen [Aberdeen –
Scotland] - www.abdn.ac.uk
n D
 ebrecen Reformed Theological University
[Debrecen - Hongarije] - www.drhe.hu/en
n S
 árospataki Református Teológiai Akadémia
[Sarospatak - Hongarije] - srta.hu/main
n K
 ároli Gáspár Reformed University
[Budapest - Hongarije] - english.kre.hu
n P
 ápai Református Teológiai Akadémia
[Pápa - Hongarije] - www.prta.hu/en
n P
 rotestant Theological Institute of Cluj-Napoca
[Cluj-Napoca - Roemenië] - www.proteo.hu/en
n J Selye University [Komarno - Slowakije]
frt.ujs.sk/en
n F
 acoltà Valdese di Teologia [Rome - Italië]
facoltavaldese.org/en
Mocht je interesse hebben in een instelling die
hierbij niet vermeld staat, neem dan contact op
met het International Office en informeer naar de
mogelijkheden.

TU Kampen. Verbindt Bijbel en leven!

Kansen en mogelijkheden van een Erasmus+ uitwisseling
n J e kunt je verdiepen in specifieke
vakken of onderwerpen aan
een andere theologische
instelling. Dit kan interessant
zijn voor je Bachelorproef of
je Masterspecialisatie. Maar
misschien wil je wel gewoon een
tijdje naar het buitenland…
n Je kunt werken aan de verbetering
van je Engels of een andere taal;
zo kun je al vooraf een online
taalcursus volgen (reacties van
deelnemers zijn positief)
n Een studieperiode in het buitenland
draagt bij aan je persoonlijke
ontwikkeling: je verwerft nieuwe
vaardigheden en vriendschappen in
een andere context
n Je ontmoet medechristenen en
leert van hoe zij hun geloof beleven
en in praktijk brengen in een
andere cultuur

n T rouwens: je kunt ook samen
met een vriend of vriendin een
Erasmusuitwisseling doen
n V
 ia de TU ontvang je
een Erasmusbeurs voor
tegemoetkoming in de kosten
n V
 oor extra te maken reis- en
verblijfskosten kun

je bovendien een gedeeltelijke
vergoeding bij de TU aanvragen
n C
 ollegegeld betaal je aan de TU, dus
je betaalt geen extra collegegeld
aan de gastinstelling
n D
 e behaalde studiepunten bij de
gastinstelling worden erkend door
de TU.

Welke verplichtingen zijn er aan
een Erasmus+ beurs verbonden?

Hoe kun je een Erasmusuitwisseling plannen?

n T aaltoets (in de meeste gevallen Engels)
n Na afloop een enquête over je ervaringen
n Uiteraard willen wij graag zo nu en dan van je horen
hoe het met jou en je studie gaat (TU-Weekly) en na
afloop een korte presentatie (bv. bij Chapel)

n J e overlegt met International Office over de
praktische mogelijkheden
n Samen met een vakdocent maak je een studieplan
n Je studieplan is door de examencommissie
goedgekeurd en wordt vastgelegd in een Learning
Agreement met een andere onderwijsinstelling

Interesse? Kom langs!
Heb je interesse? Overleg met drs. Jos Colijn of stuur een
mail naar international@tukampen.nl.
We denken met je mee over studiemogelijkheden en
geven informatie over de hoogte van de beurs.

LET OP!
Het Erasmusbudget is beperkt, bij teveel
aanmeldingen wordt er geselecteerd.
ADRES

E-MAIL

Broederweg 15
8261 GS Kampen
+31 (0) 384771710

international@tukampen.nl

L twitter.com/TUKampen

F facebook.com/TUKampen

WEBSITE

www.tukampen.nl

Dit project wordt gefinancierd met steun van de
Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de TU Kampen
- de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

