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Hei, jeg heter Beatrice, studerer bioteknologi på 3. året og var et semester i Dresden,
Tyskland. Motivasjonen min for å dra til Dresden var å lære meg mer om bioteknologi
innenfor et fagfelt som ikke finnes i Ås. Semesteret i Tyskland begynner litt senere enn i
Norge, og går fra oktober til februar/mars. Videre er en god planlegging av selve
oppholdet og tiden før og etter utvekslingen (i forhold til skolen) veldig viktig. Til tross
for dette angrer jeg ikke ett sekund på at jeg har valgt å dra på utveksling. Jeg sitter
igjen med mange nye venner, masse erfaring og mange gode minner.
Dresden er hovedstaten i den tyske delstaten Sachsen som ligger i Øst-Tyskland. Byen
har en lang historie og mange verdenskjente bygninger (Frauenkirche, Semperoper,
Zwinger, og mye mer). Sammenfattende kan det sies at Dresden tilbyr noe for alle!
Korte veier til Berlin, Leipzig, Tsjekkia og Polen har gitt meg muligheten til å reise og
oppleve mye. I Adventstiden forvandler byen seg i en magisk ”Juleby” med mange ulike
julemarkeder. Den mest kjente og eldste av sin type er ”Dresdner Striezelmarkt”. Jeg kan
ikke huske hvor mange ganger jeg har vært på julemarked i løpet av adventstiden.
Å få seg et bosted i Dresden var egentlig ganske enkelt når man er tidlig ute - så søk
gjerne et par måneder før du reiser. Det er vanlig å bo i et kollektiv i en studentby.
Prisene ligger som regel mellom 200-300 euro i måneden. Også er alt (sammenlignet
med Norge) ganske billig og man trenger ikke å betale skolepenger, bare semesteravgift.
:)
Det Tekniske Universitetet i Dresden er med ca. 37.000 studenter litt større enn NMBU og
dette semesteret var vi over 4000 utvekslingsstudenter fra alle kontinenter (mest kom
selvfølgelig fra Asia ;)). Universitetet har sine kjerneområder i ingeniørvitenskap,
naturvitenskap, legevitenskap og humaniora.
Da jeg opprinnelig kommer fra Tyskland trengte jeg ikke å lære meg tysk, men også uten
tysk var det kjempelett å komme i kontakt med både tyske og internasjonale studenter.
Da vi var så utrolig mange utvekslingsstudenter, ble vi (i informasjonsuken) delt opp i
grupper - hvert fakultet/institutt har sine egne faddere. Jeg synes dette var en god idé,
da fadderne var tilgengelige hele semesteret og siden de studerer på samme institutt
som du, kunne de hjelpe deg med mange organisatoriske ting (for eksempel registrering,

planlegging av timeplanen, valg av emner, …), som var dessverre noen ganger litt
ugjennomsiktige.
Videre var det mulig å melde seg opp til et fadderprogram der man kunne få sin
personlig ”buddy”, som hjelper deg med å komme i gang med studielivet. Jeg kan si at
Dresden gjør ganske mye for utvekslingsstudentene sine. Organisasjonen ”ERASMUS
Initiative TU Dresden” organiserer mange turer til andre byer/land og mange fine steder i
og rundt Dresden – slik at det aldri ble kjedelig! Det tilbys også mange ulike sportskurs
og andre aktiviteter. For de som ikke er så interessert i sport finnes det mange andre
organisasjoner, grupper og arrangementer.
Som allerede sagt har jeg valgt Dresden først og fremst på grunn av læringsutbyttet jeg
kunne få. I etterkant vil jeg påstå at jeg har lært mye mer enn forventet. Professorene var
veldig engasjerte og har oppdatert oss med nyeste forsking innenfor deres fagfelt.
Medstudentene var veldig hjelpsomme og fort følte jeg meg som en del av klassen.
Videre har man som utvekslingsstudent mange friheter (i forhold til emnevalg) og så
valgte jeg fag fra ulike bachelor- og masterprogrammer. Selvsagt var nivået høy og det
ble forventet en stor arbeidsmengde. Men hvis man legger inn de nødvendige
arbeidstimene er oppholdet veldig interessant og man sitter igjen med et stort faglig
utbytte. Også er det ofte forelesningene og ikke lærebøkene som legger fast hva som er
pensum. Forelesningene (også på masternivå) går for det meste på tysk. Men når det
gjelder eksamen så kan man snakke med professorene om man får lov til å skrive
eksamenene på engelsk. Videre tilbys et tre ukers intensivkurs på alle nivåer før
semesteret starter, men man kan også ta tysk/engelsk/fransk og mange andre språk som
emne på universitetet.
De kulturelle forskjellene mellom Tyskland og Norge er egentlig ganske små. Én vil merke
at punktlighet og det formelle er ganske viktig i Tyskland. Professorene og egentlig alle
andre på universitetet forventer at man tiltaler de med ”Herr/Frau …” eller ”Herr/Frau
Professor …”.
Til slutt kan jeg si at utvekslingen hat gitt meg masse erfaring, et stort faglig utbytte og
har skapt utrolige minner for livet. Dresden har vist meg et nytt perspektiv på faget mitt
og dette hjalp meg i min beslutning hva jeg ønsker å studere etter bachelorgraden.
Jeg anbefaler absolutt til å dra på utveksling, ikke bare på grunn av at stadig flere
arbeidsgivere krever internasjonal erfaring, men også på grunn av at du blir del av et
internasjonalt nettverk og på grunn av at det er veldig morsomt å være på utveksling.
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