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Als masterstudent aan de universiteit van Pisa kreeg ik de kans om te solliciteren voor een Erasmus+ stage in 
het buitenland. Vanwege mijn interesse in de Griekse taalkunde en de academische reputatie van de UGent 
op dit gebied, was de keuze om mijn stage in het EVWRIT-project uit te voeren heel natuurlijk. Meer dan een 
jaar later beschouw ik het als een van de gelukkigste beslissingen in mijn leven. 
 
Ik kan zeggen dat ik veel heb geleerd van iedereen in de afdeling Grieks, van professoren tot 
doctoraatsstudenten. In het bijzonder verwelkomde de EVWRIT-groep me vanaf de eerste momenten: ik 
vond een internationale en enthousiaste omgeving waar onderling samenhangende aspecten van 
documentaire papyri (paleografie, lexicologie, meertaligheid ...) worden onderzocht vanuit een innovatief 
perspectief. Dit bevordert een nauwe samenwerking binnen het team, die zich kan ontwikkelen in 
stimulerende discussies zowel op kantoor als daarbuiten; tegelijkertijd kan men zich door de verscheidenheid 
van de onderwerpen concentreren op de aspecten die men interessant vinden. 
 
De stage vulde mijn opleiding aan en verrijkte deze vanuit verschillende invalshoeken. Hoewel mijn 
academische opleiding in Pisa voornamelijk theoretisch was, had ik in Gent een geweldige kans om concrete 
ervaring op te doen (of, zoals we in Italië zeggen, ‘mettere le mani in pasta’) in het onderzoekswerk. De kennis 
die tijdens de stage werd opgedaan, variërend van papyrologie tot sociolinguïstiek, werd onmiddellijk in 
praktijk gebracht met echte teksten, met behulp van papyri-edities en digitale hulpmiddelen. Ik was 
betrokken bij de database van het project, waar ik kon bijdragen aan de taalkundige annotaties van de 
teksten; bovendien nam ik deel aan de EVWRIT reading group en zat ik zelfs in de backstage van de 
organisatie van een wetenschappelijke conferentie! 
 
Deze stage was ook persoonlijk heel belangrijk voor mijn carrière: ik heb in die periode mijn 
doctoraatsvoorstel geschreven, waardoor ik een paar maanden later mijn doctoraatsonderzoek in Gent kon 
starten. Ik geloof echter dat de dingen die men kan leren in het EVWRIT-project veel verder gaan dan alleen 
onderzoek: soft skills zoals teamwork en project management, evenals methodologische nauwkeurigheid en 
positieve communicatie, zijn cruciale elementen, ook buiten de academische wereld. En als je een paar 
maanden als onderzoeker doorbrengt, kun je begrijpen welke richting je wil inslaan! 
 
Op basis van mijn ervaring kan ik een stage in het EVWRIT-project van harte aanbevelen als je al student bent 
aan de UGent en als je een internationale student bent. Je zult een levendige onderzoeksgemeenschap 
vinden, veel spannende papyri om mee te werken en - waarom niet - enkele onverwachte kansen voor je 
toekomstige carrière! 
 


