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Erfaringsrapport Siena
Hei kjære student!
Jeg landet i Siena med en landeveissykkel, bussbillett
og språkkurs. Jeg har fått bruk for alt. Italia er skreddersydd
for mer eller mindre aktive syklister. På forhånd brukte jeg litt
tid på å bli brukbart god i italiensk. Det var lurt. Jeg brukte
ferdighetene i italiensk til fulle de første dagene da jeg skulle
finne leilighet jeg kunne leie. Ikke stol på at alle italienere
kan engelsk. Det kan de færreste. Og enda viktigere: De
elsker å hjelpe noen som kan litt og prøver å lære språket. I
starten flyttet jeg bagasjen mellom hosteller og privateide
leiligheter i søk etter et sted å bo. Det var litt stressende. Men, da hadde jeg tross alt
mulighet til å se hva jeg gikk til. Og jeg fikk hilse på utleierne. Jeg brukte nettstedene
UniAffiti.it og EasyStanza.it for å luke ut aktuelle steder. Jeg kan anbefale metoden.
Dersom du liker å kunne ha en kveld med bøker og lignende på egenhånd etter en
travel dag er det fint med enkeltrom hos privat utleier. Leieprisene for denne typen
rom er nokså sammenfallende med norske priser. Kanskje noe under. Man kan også
søke på ”residenza” i regi av universitetet. Disse rommene kan være rimelige men
også nokså kummerlige. Så det anbefaler jeg ikke.
Man kan føle hvordan Siena gradvis endres fra en travel turistby i august til
festlig studentby i oktober. Ved siden av studiene er det daglige aktiviteter å være
med på i byen. Erasmusnettverket i Siena er aktivt! Snittalderen på studentene er
nok helt i inngangen til tjueårene. Mangelen på nattklubber gjør ingenting,
studentene har egne tilholdssteder. Disse blir brukt til temafester og annet moro.
På skolen har jeg blitt akklimatisert etter et par måneder. Ingen forelesninger
starter når de er planlagt i timeplanen. Eksamen er nesten etter avtale å regne. Litt
satt på spissen. Å melde seg opp til eksamen er forskjellig fra fag til fag. Alt er opp til
professoren. Man kan se i fagkatalogen etter hva som passer i masterprofilen på
Handelshøyskolen NMBU. Jeg valgte engelske fag. Dette er begrensende med tanke
på antall fag å velge i. Allikevel var det mange nok til at jeg fant fire interessante fag.
Jeg er fornøyd med fagene jeg tok. Nivået på skolen her er høyt. Men ikke
uoppnåelig.
Oppholdet mitt i Siena vært supert, alt oppsummert.
Gode opplevelser og inntrykk. Jeg er svært takknemlig for å
ha fått mulighet til å dra hit! Et spennende semester i Toscana.
Det er like gøy som det høres ut!	
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