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Richtlijnen PXL  
Magellan Exchange 2023-2024 
1. Studeren in de USA, Zuid Korea en Costa Rica via Magellan 

Exchange 
Via het Magellan Exchange Network heb je als PXL-student toegang tot universiteiten in de USA, Zuid-
Korea en Costa Rica waar je als uitwisselingsstudent kan studeren gedurende een semester of een 
heel academiejaar. 
Je kan de gastinstelling niet helemaal zelf kiezen. Bij je aanvraag stel je 3 universiteiten voor. Indien je 
aanvraag wordt goedgekeurd word je door Magellan Exchange geplaatst in één de universiteiten van 
je keuze. 
Zie www.magellanexchange.org voor meer info: de voorwaarden van het programma, de 
gasinstellingen, de studiegebieden enz. 
Houd er rekening mee dat studeren in de USA de nodige kosten met zich meebrengt (vlucht, verblijf, 
paspoort, visa), en dat er geen beursprogramma gekoppeld is aan het Magellan Exchange programma. 

2. Kosten 
Studenten die participeren in Magellan Exchange betalen geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling.  
Kosten voor huisvesting, transport, persoonlijk uitgaven, paspoort en visum zijn de 
verantwoordelijkheid van de student. Daarnaast wordt door Magellan een application fee gevraagd 

• Semester programma: $165 
• Volledig academiejaar: $165 

Deze moet betaald worden op het moment van de aanvraag, en wordt onder geen enkele 
omstandigheid terugbetaald, ook niet als de uitwisseling niet zou doorgaan, om welke reden dan ook. 
Er zijn geen beurzen voor studenten die via Magellan Exchange op uitwisseling gaan. 

3. Kandidaatstelling bij Magellan Exchange 
De kandidaatstelling bij Magellan Exchange gebeurt online, via www.magellanexchange.org . 
Tegen de vooropgestelde deadlines (15/03/2023 voor semester 1 en 15/10/2023 voor semester 2) 
moet de student een dossier indienen bestaande uit aanvraagformulieren en de volgende 
documenten: 

• Motivatiebrief “Please explain your reasons for wanting to participate in The Magellan 
Exchange and how the experience relates to your educational and career goals. (Maximum 
3000 Characters)”. 

• C.V. 
• Transcript of records: je resultaten van de voorafgaande academiejaren en semester 1 van het 

huidige academiejaar (indien van toepassing), met vertalingen naar het Engels. 
• Institutional Choices: de universiteiten uit het Magellan Exchange netwerk waar je op 

uitwisseling wenst te gaan (top 3). 
 

http://www.magellanexchange.org/
http://www.magellanexchange.org/
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Bij deze aanvraag moet ook het volgende in orde gebracht worden: 
• Je ouders dienen zich financieel garant te stellen, en te verklaren dat ze financieel voldoende 

solvabel zijn om je te ondersteunen  (i.e. $5000 ter beschikking hebben). 
• Je moet de application fee van $165 betalen. 
• Hogeschool PXL moet een verklaring geven m.b.t. je kennis van het Engels. 
• Hogeschool PXL dient te verklaren dat je een goede student bent. 

4. Aanvraagdossier PXL 
Naast de aanvraagdocumenten voor Magellan Exchange moet ook voor PXL een algemeen 
aanvraagdossier voor internationale studie ingediend worden. Zie www.pxl.be/international.  

5. Timing 
• Aanmelding en kandidaatstelling PXL:  

o Van 1 oktober tot 1 maart: vertrek semester 1 
o Van 1 oktober tot 1 mei: vertrek semester 2 

• Kandidaatstelling Magellan: 
o 15 maart: vertrek semester 1 
o 15 oktober: vertrek semester 2 

 Screening en goedkeuring door PXL 
• Goedkeuring en plaatsing door Magellan: ca 2 weken na kandidaatstelling 
• Volledig aanvraagdossier internationale studie (documenten PXL Mobility Online): 

o 15 mei: vertrek semester 1 
o 15 november: vertrek semester 2 

 

http://www.pxl.be/international

	1. Studeren in de USA, Zuid Korea en Costa Rica via Magellan Exchange
	2. Kosten
	3. Kandidaatstelling bij Magellan Exchange
	4. Aanvraagdossier PXL
	5. Timing

