Anders Haukebø

Spania, Barcelona høst 2015
Jeg valgte å dra til Barcelona høst 2015 på utveksling det 7. semesteret mitt. Barcelona er en by som
har det meste. Det er en by som gir deg flere km lange strender, og storbyfølelsen på sitt beste. Selv
om Barcelona er en av de større turistbyene i Europa, er det fortsatt mange som ikke kan engelsk
utenfor de typiske områdene.
Det er sterkt anbefalt å ta språkkurset for å lære seg litt grunnleggende spansk. Spanjolene er veldig
hjelpsomme, i hvert fall hvis man prøver å snakke spansk. Men som flere vet er Spania er delt opp i
flere regioner, der Katalonia er en av dem. For å imponere litt ekstra kan man lære seg noen gloser
katalansk. Da gir de deg det du måtte ønske.

Kjemilinjen på NMBU har mange valgfag, og det synes jeg
er bra. Da er det lett å trikse og mikse med fag du må ha,
og de fagene du vil ha. Det var en stor fordel i Barcelona.
Det er en større andel av fagene som går på
spansk/katalansk enn engelsk på organisk kjemi. Det er
store forskjeller fra systemet på NMBU og Universitat de
Barcelona (UB). Det er litt mer «mañana mañana» hvis
man kan si det, og professorene bestemmer litt mer selv.
Det er to helt forskjellige systemer, men det er fordeler
og ulemper med begge. For meg var det veldig bra. Som
den eneste ikke-spansktalende i klassen ble jeg veldig
godt tatt vare på av både professorer og studenter.
Det sosiale livet er også veldig bra. Erasmus har mange
arrangementer, alt fra små til store fester til dags/helgeturer rundt Barcelona. Alle som kommer er i
samme situasjon som deg selv, oppleve så mye som mulig, få nye venner osv.
Jeg valgte å finne bolig på nett før jeg dro til Spania. Det er jo alltid en risiko for at bildene er litt
finere enn i virkeligheten, men jeg var veldig fornøyd. Det var flere som ikke fant bolig med det
første, og bodde på hostel på starten. Jeg bodde i gamlebyen midt i sentrum av Barcelona. Må si jeg
var overrasket av den billige prisen med tanke på plassering. 10min til stranden, 30min til skolen og
La Rambla (en av de større gatene) 5min.
Jeg hadde også med sykkel fra Norge, som anbefales hvis du er interessert i å sykle. Mange fine
opplevelser!

