2017-2018

l’Université de Genève
preparation

exchange/placement application process
The exchange/placement application process with Geneva was very smooth. Additionally, they were quick and
precise with responding to specific questions.
counselling/support at home university
The support from the Utrecht International Office was excellent.
academic preparation
The courses within the CTL in Geneva are not particularly easy but definitely doable for end bachelor students.
language preparation
Courses in Geneva can be followed in both French and English. I only followed English courses, which I had done
before so language preparation was not necessary.
finances
Switzerland is very expensive, but doable with a maximal student loan and the study grant you receive from the
Swiss government (in cash!), which is bigger than the regular Erasmus grant.
study/placement abroad period
study programme/work plan (concerning content and organisational issues)
I followed the Certificate Transnational Law at Unige (University of Geneva), the English version of Certificat de
Droit Transnational. This basically means that you only follow English courses and no French courses. This are
master level courses in Switzerland. Choosing courses is a particular process, very different from the Dutch
system. It is well explained so do make sure you understand the process.
Within the CTL program you can also follow up to two courses at the Graduate Institute, which is a different
university at the other side of town in the international quarter near for example the UN and WTO. I strongly
recommend this. The courses here are somewhat more difficult but definitely better taught than the courses at
Unige. However, availability here is limited. The process to get into a class is to show up at the first class of the
course at the Graduate institute and see whether you can follow the course. Just go to a lot of courses and see
which ones you like.
academic quality of education/placement activities
The academic quality of the courses at Unige was allright. Classes were quite big and usually lecture style.
However, the subjects of the courses are generally taught by experts in their field which makes the lectures

interesting. At Unige I enjoyed ‘WTO law and practice’ and I particularly enjoyed the course ‘Climate change
and international law’ at the Graduate institute.
counselling/support at host institution/organisation
Support at Unige is very good: most prejudices about the Swiss are quite true. Be prepared to sign a lot of
forms.
transfer of credits
Transfer of credits was not a problem.
student life
welcome/orientation programme
Good! Definitely go.
accommodation
Accommodation through the university is very limited. Make sure to register for the two different housing
organisations of the university as soon as possible. Additionally, the university provides a list of independent
housing organisations. I stayed at Foyer St. Justin, which was good value but somewhat an odd place. It has
around 100 residents. There did not stay much students from the University of Geneva, but people ranging
from interns, international professionals and students. It is a community style flat with small rooms and a large
communal kitchen and living room. Would definitely recommend if you do not mind much about a different
surrounding than the usual exchange student with Unige.
leisure/culture
Geneva is a beautiful city. I brought my race bike, cycling in the mountains surrounding Geneva was very
beautiful. Running in the park in front of the UN at the lake is also a recommendation, if it snowed it is a winter
wonderland. Pubs and cafés are generally very expensive, just as about everything in Switzerland. Student life
therefore mainly exists in the private sphere, make sure to make some good friends to hang out with. There are
also some good clubs and venues which are worth a visit at night if you’re into that.
suggestions/tips
Get a bike. Geneva is quite a busy town with a lot of tram tracks which makes cycling a bit difficult in the
beginning, but it definitely makes you very flexible and you get to know the town very fast. Eat cheese fondue.
conclusions
would you recommend this host organisation/destination to others? please explain
I would definitely recommend to study in Geneva if you are interested in international law. Unige is a good
starting point but if you want to really want to be academically challenged make sure to also follow courses at
the Graduate Institute.

do you have any additional advice or comments?
Read Swiss Watching: Inside the Land of Milk and Money by Diccon Bewes.

2016-2017
preparation
exchange/placement application process
counselling/support at home university
Support from home university was good, international office was always willing to answer questions the
exchange and were very helpful in doing so.
academic preparation
When participating in the CTL-programme, be aware this are actual master courses and not quite comparable
to courses at the University of Utrecht. However, in my experience, if you keep track of all the classes and
assignments this will not cause any issues or problems. In the first weeks you can actually first attend classes
before actually them definitely, this helps in choosing the subjects that interest you.
language preparation
Geneva is of course a French speaking town, but due to it’s international environment most of the people speak
proper English (unlike regular francophones). Courses are most of the time in English, however if you want to
challenge yourself there is of course the possibility to attend classes in French. As this are master courses in
French do not underestimate the level of the language.
finances
Life in the city of Geneva is expensive. I would strongly suggest saving some money before moving to this
wonderful city. A nice extra is of course the scholarship that you obtain from the Swiss State, however this is
not enough.
study/placement abroad period
study programme/work plan (concerning content and organisational issues)
I really enjoyed the study programme. Geneva is somewhat the heart of international law and if this is
something you’re interested in, Geneva is the place to be. What’s even more exciting when following some
courses is the guest lectures from high delegates from big international organisations and visits to this

organisations. You’ll never get bored.
academic quality of education/placement activities
Very good professors and a very motivated environment due to the selected students in the CDT programme.
counselling/support at host institution/organisation
Very helpful.
transfer of credits
Not a problem at all, University of Geneva takes care of most of it.
student life
welcome/orientation programme
First weeks are quite hectic, there is an information session in the beginning and another sessions particularly
for Law students, but other than that no welcome or orientation program.
accommodation
It very difficult for international students to find a place to live in Geneva. There are some organisations that
will help you find a room. Try to get a spot in the Cité Universitaire. Rents are not high at all for Geneva
standards and it’s really nice to life with students from all over the world.
leisure/culture
Geneva is quite a ‘calm’ town, however it’s close to many cities like Milan and Lyon which you can easily visit
during the weekends. And of course when you’re a ski fan, exciting ski resorts are just an hour away by car from
the city.
suggestions/tips
Try to find for a location at an early stage and safe money.
conclusions
would you recommend this host organisation/destination to others? please explain
Yes, Geneva is such an inspiring place to study. Incomparable to Utrecht. I met some of the most ambitious
students there and now back in Utrecht I really miss it.
do you have any additional advice or comments?
-

2016-2017
preparation
exchange/placement application process
Hoewel het veel papierwerk was, die ook allemaal per post naar Zwitserland moest worden verstuurd, was het
hele proces wel duidelijk. Je wist in alle gevallen wat je precies waar naartoe moest sturen.
counselling/support at home university
Hier heb ik zelf niet echt gebruik van hoeven maken, omdat het process dus al zo duidelijk was. Volgens mij had
ik als het nodig was geweest wel altijd bij het international office aan kunnen kloppen.
academic preparation
Voor het programma dat ik ging doen in Zwitserland had ik 120 ECTS in juridische vakken nodig. Ik heb me niet
extra voorbereid.
language preparation
Omdat er in Zwitserland ook genoeg engelstalige vakken waren heb ik me niet echt zorgen gemaakt over mijn
frans voor de vakken inhoudelijk. Wel was mijn frans verbeteren een van de redenen voor mij om naar Genève
te gaan. Voorafgaand aan de uitwisseling heb ik aan de Université de Genève een zomercursus frans gedaan,
die gericht was op mensen die daarna zouden gaan studeren.
finances
Ik heb gebruik gemaakt van mijn spaargeld, mijn stufi, de Zwitserse exchange beurs, de OV-vergoeding en evt.
een bijdrage van mijn ouders.
study/placement abroad period
study programme/work plan (concerning content and organisational issues)
In Genève heb ik het Certificate in Transnational Law gevolgd. Dit is een programma dat openstaat voor
uitwisselingsstudenten die in de laatste fase van de bachelor zitten (120ECTS gehaald). In het programma volg
je 5 mastervakken, waarvan een verplicht is, en je de andere vier mag kiezen. Omdat Genève een internationale
stad met veel internationale organisaties is, zijn veel van de vakken ook gericht op de rechtsgebieden van deze
organisaties. Zo heb ik o.a. WTO-Law (wereldhandelsorganisatie), International arbitration, en international
gezondheidsrecht gevolgd. De organisatie op de universiteit was goed, hoewel die vanuit Nederlandse ogen
soms misschien wat ouderwets was. Zoals gezegd ging de aanmeldingsprocedure per post, maar ook boeken
kopen gebeurde bij een servicebalie. Ook je beurs moest je bij een balie ophalen, in cash. Inschrijven voor de
vakken ging wel digitaal.
Naast het rechtenprogramma biedt de universiteit ook twee gratis franscursussen per week aan voor
uitwisselingsstudenten. Dit is zeker de moeite waard!

academic quality of education/placement activities
De kwaliteit van de vakken vond ik over het algemeen erg goed. Grotendeels komt dit misschien ook omdat de
vakken zoals gezegd op masterniveau waren. Wel verschilde de hoeveelheid stof nogal per vak. Hoewel alle
vakken alleen hoorcolleges hadden, en dus geen werkgroepen zoals in Utrecht, moest je voor sommige vakken
veel meer voorbereiden dan voor andere. De professoren waren voor alle vakken goed, ook didactisch. Het
waren stuk voor stuk experts op hun vakgebied, vaak ook met veel praktijkervaring. De docente voor WTO Law
zat bijvoorbeeld al twintig jaar in het rechtsprekende orgaan van de organisatie. Dit zorgde er op een of andere
manier voor dat ze altijd de volledige zaal bij de les hield.
De eerste dag was er een welkomstdag, waar iedereen door de stad werd rondgeleid en nieuwe mensen leerde
kennen. Ook werd er uitleg gegeven over hoe alles organisatorisch werkte. Dit was erg nuttig, en zorgde ervoor
dat je niet in het diepe werd gegooid.
counselling/support at host institution/organisation
De begeleiding was erg goed. Zoals gezegd werd er op de welkomstdag duidelijk gemaakt waar je met vragen
terecht kon komen. Ik heb dit zelf nauwelijks nodig gehad, maar werkelijk voor elk denkbaar probleem was er
wel een informatiepunt of hulp beschikbaar, van psychologische hulp tot hulp bij het vinden van een baan, etc.
transfer of credits
Ging over het algemeen vrij makkelijk, behalve voor een vak. Voor dit vak (Introduction to Chinese Law) was er
namelijk geen beschrijving beschikbaar over de concrete inhoud van het vak. Na wat heen- en weergemail met
de professor heeft die mij uiteindelijk een beschrijving met handtekening gestuurd waardoor de credits
omgezet konden worden.
student life
welcome/orientation programme
Het welkomstprogramma was meer gericht op de studie zelf. Wel leerde je er natuurlijk mensen kennen.
Dagenlang feesten zoals in Utrecht was het niet.
accommodation
Ik zat in de Cité Universitaire, waar ik ook al tijdens mijn zomercursus frans zat. De cité is een groot complex
waar je een kamer hebt met wasbak. De kamers waren klein, maar door handige kasten en een slimme indeling
voelden ze toch best ruim. Een keer in de twee weken werd er schoongemaakt en kon je je beddengoed
vervangen. Op de verdieping zijn er verder vier douches, twee wc’s en één keuken, die je met 15 anderen op je
etage deelt. Alles was wel schoon, maar de keuken was erg klein en donker. Er was dus niet echt een
woonkamer of een andere gezamenlijke ruimte waardoor je je étagegenoten beter leert kennen. Wat dat
betreft moest je echt zelf met mensen afspreken om samen te gaan eten, anders maakte iedereen gewoon zelf
wat en at dat in zijn eigen kamer op.

leisure/culture
Gèneve is door de hoge prijzen niet echt een bestemming om naartoe te gaan om veel te feesten. Een biertje
kost als snel rond de 6 euro. ESN organiseert elke week een pubnight waar veel uitwisselingsstudenten naartoe
gaan. Verder zijn er wat straten met bars en zijn er een paar clubs. Musea zijn op bepaalde dagen gratis, en zo
niet dan is er altijd wel een studentenkorting. Ook is het vanuit Genève om andere plekken in Zwitserland te
bezoeken met de trein. Sport wordt door de universiteit aangeboden. Dit is meestal gratis, en voor sporten met
veel materiaal vaak een klein bedrag. Zelf heb ik geroeid voor 50CHF per semester. Dit deed ik in Nederland al,
en was meteen ook een leuke manier om wat meer Zwitserse studenten te ontmoeten. Daarnaast was het
natuurlijk prachtig om elke week het meer van Genève op te gaan in een boot.
suggestions/tips
Ik zou het erg aanraden om de franscursus voor de exchange te doen. Behalve het feit dat je natuurlijk je
talenkennis verbetert leer je ook de stad kennen in de zomer, wanneer het lekker warm is en er allerlei
evenementen zijn. Zo is er twee weken lang het fête de Genève eind juli, een groot zomerfestival met allerlei
optredens, is er gedurende de hele zomer een gratis buitenbioscoop in een park, en kun je de nationale
feestdag van Zwitserland, 1 augustus vieren.
conclusions
would you recommend this host organisation/destination to others? please explain
Ik zou deze bestemming zeker aanraden, maar je moet wel goed je verwachtingen erop afstemmen. Als je een
halfjaar wil feesten is Gèneve misschien niet helemaal de goede plek. Aan de andere kant is Geneve ook geen
Cambridge waar je een half jaar alleen maar aan de studie zit. Voor een leuke combinatie van goed onderwijs,
culturele activiteiten en een of twee keer per week uitgaan zou ik Genève zeker aanbevelen!
do you have any additional advice or comments?
Neem van tevoren veel pasfoto’s mee, die heb je voor heel wat administratieve formulieren nodig!

2013-2014
preparation
exchange/placement application process
counselling/support at home university
The support of the home university, Universiteit Utrecht, was clear and usefull. The contact I`ve had with the
home university was limited, but when I did had any questions they were always very kind to help.
academic preparation
My preparation before following courses at the Université de Genève consisted of following some
(supplementary) French courses. Because I already had completed a minor in French languages and culture, I
did not have to brush up my French entirely. Nonetheless, I advise students going to the Université de Genève
to not underestimate the value of a good (legal) French background.
language preparation
See academic preparation.
finances
Genève is, except for Zurich, Switzerland`s most expensive city. The housing provided by the university is
considerably cheaper than private housing. The nightlife on the other hand, is more expensive than we are
familiar with in the Netherlands. My advice is to avoid private housing and be well informed about cheaper
pubs or bars (there are a few!). furthermore, the food in the supermarkets are quite expensive too. Be
prepared!
study/placement abroad period

study programme/work plan (concerning content and organisational issues)
I`ve followed the CDT-programme. CDT stand for Certificat de droit transnational. This is programme consisting
or mostly mastercourses in law. As of 2014-2015, this programme will also be given in English. Since I wanted to
improve my french, I`ve chosen 3 courses taught in French and 2 in English. The university also offers a
possibility to follow one or two courses at the IHEID (Institut de hautes études et développement
internationales). This is a private university in Genève, situated in front of the United Nations, with alumni like
kofi Annan and other well known diplomats. The course I`ve followed here was very interesting and the
university is one of the best in international law.
academic quality of education/placement activities
Ì found the academic quality at both the IHEID as the Université de Genève high. The courses were given by
interesting and motivated professors. Most of the exams were oral. This is something I wasn`t familiar with in
the Netherlands. It seemed nonetheless that the professors were understanding towards ERASMUS students
(for example concerning that French is not their mother tongue or that ERASMUS students are less familiar with
the Code Civil Suisse or Code des Obligations Suisse).
counselling/support at host institution/organisation
The counselling at the host institution was very good. They were very kind and always willing to help. They were
furthermore quite proactive in informing the ERASMUS students about business courses, debates etc.
transfer of credits
At the Université de Genève, they also use ECTS. i`ve followed six courses of 5 ECTS and two language courses
of 2 ECTS each. Allthough I was aware of the fact I couldn`t use the ECTS from the language courses in my Dutch
masterdegree, I still followed these courses because I wanted to get a attestation which prooves my knowledge
of the French language.
student life
welcome/orientation programme
The welcome at the university was very delightful. There was an information session and an informal drink
afterwards. Furthermore, they handed out a lot of brochures with information about the university, the city,
the nightlife and Switzerland.
Accommodation
I lived in the Cité Universitaire. It consists of four buildings, all owned by the university. There are aproximately
500 (international) students living at the cité universitaire. As aforementioned, the rent is quite nice (for
Genève standards) and there are squash and tenniscourts, a sauna and places to barbeque.
leisure/culture

Comparable with the Netherlands.
suggestions/tips

Conclusions
would you recommend this host organisation/destination to others? please explain
Yes.
do you have any additional advice or comments?

2012-2013
Preparation
exchange/placement application process
Het aanmelden via de Universiteit Utrecht verliep vrij soepel. Ik moest een motivatiebrief in het Frans schrijven
en uiteraard mijn CV inleveren. Een gesprek of iets dergelijks was daarna niet meer nodig. Let goed op dat je
tijdens de voorbereidingen overal kopies van maakt en de deadlines in de gaten houdt, het is niet prettig achter
de feiten aan te lopen (het aanvragen van de Erasmus beurs moet bijv. al zeer vroeg in je voorbereidingsproces!)
counselling/support at home university
De begeleiding vanuit de UU heb ik als prettig ervaren, je kan altijd even langslopen bij het International Office
of je contactpersoon een email sturen. Wel zijn de beperkte openingsuren soms een beetje lastig.
academic preparation
Wat betreft academische voorbereiding hoefde ik niet veel te doen, ik moest een bepaald aantal vakken
gehaald hebben om op uitwisseling te mogen, en dit is ruim op tijd gelukt.
language preparation
In de voorbereiding op mijn uitwisseling heb ik een 6-weekse talencursus gevolgd via het Babel taleninstituut.
Dit was een cursus Frans niveau 4. Het was goed van te voren een cursus te volgen, maar bleek niet voldoende,
ik had daarnaast ook meer tijd moeten besteden aan het lezen van Franse boeken, luisteren naar Franse
muziek, kijken naar films en me echt meer moeten verdiepen in de taal. De cursus was niet meer dan een
opfrisser.
finances
Ik wist vantevoren dat het een ontzettend dure uitwisseling zou gaan worden, Genève als stad en sowieso

Zwitserland is natuurlijk hartstikke duur. Ik heb veel gewerkt en ong. 1000 euro gespaard, daarnaast ontving ik
de Erasmus beurs, studiefinanciering via DUO, OV-vergoeding en een maandelijkse bijdrage van mijn ouders.
Met deze inkomsten kon ik redelijk rondkomen, maar na 4,5 maand was het geld wel echt op.
study/placement abroad period
study programme/work plan (concerning content and organisational issues)
Ik heb in Genève het 'CDT' programma gevolgd, hiermee kan je een certificaat behalen, het "Certificat de Droit
Transnational". Dit is een soort extra minor programma dat naast de reguliere vakken wordt aangeboden. Het
zijn master vakken, dus het niveau ligt vrij hoog (en deels in het Frans!). Er is 1 verplicht vak, wat ontzettend
saai is, en daarnaast kies je zelf de 4 andere vakken. Het aanbod is groot en de professors ontzettend goed. Tot
het programma wordt alleen een zeer gemotiveerde groep studenten toegelaten, wat ik erg prettig werken
vond.
academic quality of education/placement activities
Zoals gezegd lag het niveau vrij hoog, natuurlijk verschilt dit per docent, maar over het algemeen was het hard
werken. Wat ik erg leuk vond is dat de meeste docenten eerst zelf in het veld hebben gewerkt, voordat ze aan
lesgeven begonnen. Hierdoor ontstaat er een leuke interactie met de studenten, waarbij docenten hun
ervaringen volop benutten, en hier en daar een link naar de praktijk. Verder is het qua organisatie in Genève
goed geregeld, er is een speciaal bureau voor Rechtenstudenten met o.a. een extra inloopspreekuur voor
deelnemers aan het CDT-programma, aan begeleiding geen gebrek dus.
counselling/support at host institution/organisation
Zie hierboven, dit was goed geregeld.
transfer of credits
Vanuit de UU heb ik nog geen bericht gehad of al mijn credits worden goedgekeurd, maar ik ga ervan uit van
wel. Hierovor moet je aan het begin van je semester de vakbeschrijvingen opsturen naar de Examencommissie,
in mijn geval betekende dit ook dat ik ze moest vertalen vanuit het Frans. Dit is even werk, maar het is erg
belangrijk dat dit goed en op tijd gebeurt, omdat je natuurlijk je credits wilt kunnen gebruiken voor je Bachelor.
student life
welcome/orientation programme
Er was een informatiesessie aan het begin van het semester, verder was er geen welcome of orientation
program. Wel was er in de eerste collegeweek een aparte sessie voor de Rechtenstudenten, dit gaf wat extra
duidelijkheid, maar de eerste week blijft hectisch en intensief.
accommodation
Er is een groot probleem in Genève wat betreft accomodatie voor internationale studenten. De universiteit
biedt geen begeleiding en je moet alles zelf regelen. Er zijn een aantal organisaties via waar je een kamer kan

vinden, maar je moet er erg vroeg bij zijn. Ik heb uiteindelijk geluk gehad dat ik last-minute een kamer op de
campus kon krijgen, maar eigenlijk ging ik er al vanuit dat ik prive iets moest gaan vinden, hier ben ik dan ook
een aantal maanden erg druk mee geweest. Als je prive iets moet zoeken is het belangrijk dat je alert bent op
'scams', er zijn ontzettend veel oplichters op de markt. Uiteindelijk is het wonen op de campus (Cite
Universitaire) me prima bevallen, je hebt een klein kamertje (12 m2) maar wel met eigen wastafel en een
prachtig uitzicht op de bergen. Je deelt de toilet/douches met 8 en de keuken met 16 anderen, als je een beetje
geluk hebt zijn dit allemaal leuke mensen en is het geen enkel probleem daar een paar maandjes te vertoeven.
leisure/culture
De mensen zijn niet erg ontvankelijk, wat misschien ook wel begrijpelijk is in een stad met zo weinig 'echte'
Zwitsers. In Genève is ong. 40% buitenlands, natuurlijk ook door de VN, alle ambassades en internationale
bankiers. Maar, schrijf de mensen niet gelijk af, naarmate je iemand vaker ziet en beter leert kennen blijkt de
Zwitser erg vriendelijk en geinteresseerd te zijn, maar hiervoor moest ik even geduld hebben. Verder is Genève
niet de ideale plek om Frans te leren, gezien werkelijk iedereen Engels tegen je praat en je in de stad, het park
of op een publieke locatie heel veel talen door elkaar heen hoort, wat natuurlijk ook weer een heel leuk sfeertje
geeft. Daarnaast is het gewoon ontzettend duur, wat ervoor zorgt dat het in de winter op straat heel rustig is,
en op zondag Genève zelfs een 'slaapstadje' wordt genoemd. Zodra de zon begint de schijnen komt iedereen
naar buiten, de parken in, het meer of strand op en wordt de stad ineens veel levendiger, ik ben dan ook blij dat
ik voor het Spring Semester gekozen heb.
suggestions/tips
Begin op tijd met het zoeken van een accommodatie, het is ontzettend lastig. Maak gebruik van je connecties
en probeer in contact te komen met mensen die er al eens eerder geweest zijn, dit is vaak de beste optie om
iets betaalbaars te vinden. Dan misschien nog wel de belangrijkste tip: SPAREN. Zonder een flink bedrag op je
spaarrekening kom je het semester niet door, en is er ook geen geld over om leuke dingen te doen. Deze leuke
dingen wil je echt niet missen, want vanuit Genève zijn de skigebieden makkelijk te bereiken, vlieg je voor
weinig naar de Cote d'Azur en is het beoefenen van een watersport op het meer van Genève echt fantastisch,
maar het is allemaal niet goedkoop.
conclusions
would you recommend this host organisation/destination to others? please explain
Ik zou de Universiteit van Genève zeker aanraden aan anderen. Wel zou ik erbij willen zeggen dat 1 semester
voor mij voldoende was, gezien Genève best klein blijkt als je er eenmaal een tijdje woont, en zorg ervoor dat je
de Franse taal goed beheerst. Ze kennen geen genade voor Erasmus studenten en je draait dus volledig mee in
het programma, en er wordt ook van je verwacht dat je dit aankunt. Als je de Franse taal goed onder de knie
hebt, genoeg geld hebt gespaard en open staat voor het ontmoeten van (zeer ambitieuze) mensen en
medestudenten uit wel 100 verschillende landen, dan is Genève een fantastische plek voor je uitwisseling.

