Erfaringsrapport bra universitetet i Barcelona
I Barcelona finner du alt du kan tenke deg. Byen byr på flere km med strender, en fantastisk
avslappende kultur, arkitekt på Europas høyeste nivå, små snirklete gater og store motorveger. Byen
har også veldig godt utviklet kollektivtrafikk, noe som gjør det lett å være student der. Byen holder
fortsatt på tradisjonen om siesta, som fører til at flere studier har en lang pause midt på dagen.
Dermed har du enten forelesning på morgenen eller på kvelden. For min egen del startet den
tidligste forelesningen kl. 15:30, mens den siste var ferdig kl. 20:30. Etter å ha tilvennet meg
siestaens rutiner og forstått gleden av at kassadama på butikken tok seg tid til en prat, på tross av at
køen er lang, lærte jeg å se gleden i å ha hele formiddagen til fri disposisjon.
Tenker du deg på utveksling til Barcelona er det absolutt en fordel å kunne noe spansk, eventuelt ta
et spanskkurs når du kommer dit. Når det er sagt, så snakker de fleste i Barcelona katalansk som
skiller seg betraktelig fra spansk. Katalonierene er svært glad i egen kultur og forteller deg med glede
om den, som for øvrig skiller seg godt fra resten av Spania, med eget flagg, egen nasjonalsang, egen
dans og egen mat. Reiser du til Barcelona bør du absolutt forsøke å få med deg en treningsøkt med et
av de mange castallers lagene som finnes i Katalonia. De driver en sport hvor tårn blir laget av
mennesker som står oppå hverandre, gjerne opp til 8 personer i høyden. Lagene opptrer i forskjellige
sammenhenger, hvor gatefestivalen «La Mercè» er et av høydepunktene. Gjennom denne uken i
september, med kultur, fest og moro vil du alltid finne tusener på tusener av mennesker i gatene og
underholdning rundt hvert hjørne.
Velger du utveksling gjennom Erasmus får du også en god
økonomisk støtte. Sammen med en relativt billig bolig, mat og
transport, kunne jeg unne meg selv middag på restaurant relativt
ofte. Barcelona har et stort nettverk av Erasmusstudenter. Flere
ganger i uken blir det arrangert både fester og andre samlinger
som inkluderer alt fra fjellturer, piknikturer i parker, guidede turer
i byen, dagsturer til nabobyer og lenger bussturer både til
Frankrike, Andorra og sør i Spania. Disse erasmusarrangementene
gir deg mulighet til å oppleve flere fremmedkulturer på nært hold,
ettersom du treffer studenter fra hele Europa. Av turer til andre
byer i Spania, vil jeg absolutt anbefale å leie bil, for å følge kysten
både nordover og sør. Der finnes det utrolig mange skjulte perler,
hvor den gamle fiskerbyen Cadaques med sine 2500 innbyggere er
en sikker favoritt. Klimaet i Barcelona er heller ikke til å klage på.
Selv spilte jeg volleyball på stranden til langt ut i november.
Universitetet i Barcelona er rangert som Spanias beste universitet. Foreleserne kommer fra hele
verden og tar gjerne litt ekstra hensyn til utvekslingsstudenter slik at byen og landet kan oppleves. De
har mye å by på, og er engasjert i sitt arbeid. Jeg opplevde at hvert fag teller mellom 3 og 6 poeng.
Dette betyr at du må ta litt flere eksamener enn du muligens er vant til fra Norge, noe som byr på
utfordringer og glede på hvert sitt område.
Hvis jeg skulle gjort noe annerledes i mine valg om å dra på utveksling, så ville jeg valgt å dra bort for
et helt år, fremfor et semester. Jeg anbefaler alle å dra på utveksling til Katalonias hovedstad.
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