Erfaringsrapport

Utveksling Corvinus Universitetet, Budapest
Høstsemesteret 2015 tilbrakte jeg ved Corvinus Universitetet i Budapest, som er
anerkjent som et av de beste universitetene i Ungarn. Her studerte jeg
landskapsarkitektur sammen med mennesker fra hele verden, som hadde sin
bakgrunn fra landskapsarkitektur, arkitektur og byplanlegging (som jeg selv studerer
her ved NMBU).
Jeg har ikke angret ett sekund på at jeg valgte Corvinus og Budapest som min
utvekslingsdestinasjon. Kombinasjonen av den internasjonale atmosfæren, de nye
perspektivene skolen ga meg, den fantastiske
byen Budapest, det behagelige prisnivået,
samt en lokalisering i hjertet av Europa,
gjorde oppholdet mitt til et uforglemmelig
semester. Jeg anbefaler utveksling til
Corvinus på det varmeste!
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Budapest sett fra Buda
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På sykkeltur langs elvebredden

Før du reiser
Etter at du har takket ja til studieplass ved Corvinus, vil du få tilsendt passord til
programmene Mobility Manager og Neptun. Her er det viktig at du fyller ut
nødvendig informasjon om deg selv innen de gitte tidsfristene, samt at du melder
deg opp til fag. Det kan være greit å være tidlig ute ettersom fagene fort fylles
opp. Skolen har en add/drop period for fag i starten av semesteret, hvor man får
muligheten til å trekke seg fra fag eller melde seg opp i nye. Selv opplevde jeg en
del problemer med Neptun (hvor man melder seg opp til fag), men koordinatoren
ved Corvinus var veldig behjelpelig slik at alt ordnet seg.

Alle får tildelt en tandempartner, en ungarsk student ved Corvinus som har ansvar
for å hjelpe deg både før avreise og når du ankommer Budapest med alle de
spørsmål du måtte ha. Dette kan være særlig til hjelp da Corvinus ikke tilbyr
studenthybler, og man må leie privat.

Bolig
Som følge av at Corvinus ikke tilbyr studenthybler, arrangerer de en Hostel Week
rett før semesteret starter. Dette er en uke med et sosialt arrangement hver kveld
(gjerne pubcrawl), hvor målet er å bli kjent med flest mulig slik at du
forhåpentligvis finner noen du ønsker å bo sammen med. Dersom du alt har et
sted å bo, vil jeg allikevel anbefale alle som utveksler ved Corvinus å delta på
Hostel Week. De du møter i løpet av denne uken, blir med stor sannsynlighet
nære venner av deg i løpet av semesteret.
Mange bodde på hostell den første tiden
av deres utvekslingsopphold. Corvinus vil
sende deg en liste over anbefalte hosteller
og agenter å leie bolig gjennom før
avreise. Du må aldri leie bolig uten at du
har sett den først, da det er lett å bli lurt.
Om du ønsker å ha et sted å bo klart til
når du ankommer, vil jeg anbefale å
spørre tandempartneren din om han/hun
har mulighet til å gå på visning for deg.
Prisnivået er betydelig lavere enn i Norge.
Jeg bodde selv i en dyr leilighet etter
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ungarsk standard. Jeg betalte ca 4000
Fasaden på min leilighet i Semmelweis Utca distrikt V
norske kroner i måneden for en fullt
utstyrt 100 kvadratmeter stor leilighet
midt i sentrum, som jeg delte med en annen. Jeg vil anbefale å se etter leiligheter i
prissjiktet 2500-4500 kr pr person i måneden, avhengig av hvor mange du skal bo
med.
Budapest er delt opp i 23 distrikter, samt i Buda (vest for Donau elven) og i Pest
(Øst for Donau elven). Corvinus Universitetet er situert både i Buda og i Pest.
Hovedbygget ligger vakkert til ved elvebredden på Pestsiden. Her går de som
studerer økonomi, offentlig administrasjon og samfunnsvitenskap, i tillegg finner
man administrasjonen ved Corvinus her. Landskapsarkitektur, hagebruk og
matvitenskap er situert i noen litt mer slitte bygg på Budasiden. I Buda er der de
rike bor, og hvor slottet, fiskemannsbastionen, Budahøyden, Gellerthøyden og
Citadella ligger. Det er vakkert i Buda, men det er kjedelig. Ønsker du et
pulserende byliv, kulturliv og et godt kollektivtilbud, vil jeg anbefale Pest når du ser
etter bolig, og da særlig distrikt 7 (det Jødiske distriktet), eller de omkringliggende

distriktene (distrikt 5-9). Du vil mest sannsynlig tilbringe mye av din tid i det
jødiske distriktet, da det er her de beste og billigste restaurantene ligger, samt de
kuleste utestedene og barene. Mange lokale kunstnere har sitt tilholdssted i dette
distriktet, noe de små litt underlige butikkene, gatekunsten og enkelte av barene
reflekterer. Jeg bodde selv i distrikt 5, som er indre by. Herifra hadde jeg kort vei
til alt jeg måtte ønske, selv for fot. Vi leide leiligheten gjennom Budapestlets, som vi
var svært fornøyde med. De er litt dyre, men til gjengjeld seriøse.
Jeg vil og nevne at siden ANSA Budapest på Facebook kan hjelpe deg stort når det
kommer til å finne leilighet, eller hjelpe deg med de spørsmål du måtte lure på.
Det er et stort nettverk av norske studenter i Ungarn, som mest sannsynlig har
vært borti de problemstillinger du vil komme bort i.

Faglig
Da jeg ved NMBU er vant med ett stort prosjektfag i semesteret, samt noen
mindre fag på 5-10 studiepoeng, ble det en liten overgang til hvordan de gjør det
ved Corvinus. Her ligger hvert enkelt fag på omtrent 4 studiepoeng, så du må
være innstilt på å måtte ta en del fag dersom du ønsker å ta 30 studiepoeng. Når
det er sagt, fant jeg det på ingen måte problematisk å ta flere fag enn hva jeg er
vant med, med tanke på arbeidsmengde.
Alle fag jeg tok var på engelsk, noe jeg satt veldig pris på da ungarsk er kjent som
ett av de vanskeligste språkene å lære seg i verden. Dette fører dessverre til at
man ikke tar fag med ungarske elever, og at man dermed ikke like lett kan bruke
skolen som en arena til å få seg ungarske venner og bekjente.
Vi var rundt 3000 utvekslingsstudenter ved Corvinus alene, noe som bidro til en
veldig internasjonal atmosfære. Som følge av dette fikk jeg mange nye perspektiver
både faglig og utenomfaglig. Det er mye læring i å se hvordan mennesker fra en
annen bakgrunn enn deg selv løser problemstillinger.
Når det kommer til selve undervisningen, var lærerne ekstremt flinke til å ta oss
med ut på ekskursjoner og vise oss byen i forbindelse med fagene. Vi ble også tatt
med på ekskursjoner til andre byer i Ungarn, og flere dro til Transylvania i
Romania. Dette var noe jeg satt veldig pris på, og som gjorde at jeg ble utrolig
godt kjent med Budapest som by, arkitektonisk, historisk og sosialt.
Som følge av at vi var adskilt fra ungarske studenter, fikk jeg inntrykk av at lærerne
hadde litt friere tøyler. Mange var svært interesserte i å høre om hvordan ting
fungerte i våre egne land, og dermed baserte mye av undervisningen seg på at vi
elever utvekslet våre egne erfaringer, diskuterte og hørte hva lærerne hadde å si
om Ungarn byplanmessig.

Semesteret ved Corvinus går fra september til januar, men for
utvekslingsstudenter prøver de å få unnagjort alle eksamener før jul. I de fleste fag
er det langsgående vurdering, så man slipper en hektisk eksamensperiode på
slutten av semesteret. Eksamensformen ved fakultetet for landskapsarkitektur er i
hovedsak muntlig presentasjon. I noen fag er dette hver uke, i andre fag har man
kun en større presentasjon på slutten. Av de sju fagene jeg tok ved Corvinus, vil
jeg særlig anbefale Contemporary Hungarian Architecture og Sustainable Landscapes.
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Et av klasserommene ved Corvinus
Universitetet Campus Buda

	
  

Utenomfaglig
Noe av det første som møter deg når du ankommer Budapest er ESN-gruppen.
Dette er en gjeng med frivillige studenter fra Corvinus som arrangerer ulike
arrangement og turer gjennom hele semesteret. Som regel er det minst ett
arrangement hver uke. Det er ESN som står for Hostel Week. I starten av
semesteret arrangerer de det svært populære arrangementet Freshcamp, en
helgetur til Balaton (den største innsjøen i sentral Europa). I løpet av denne helgen
var vi blant annet på båttur, vinsmaking, badet i innsjøen Hévíz – en termisk innsjø
fylt med vannliljer som naturlig holder en temperatur på rundt 30 grader.
Gjennom ESN ble jeg kjent med svært
Foto: Vilde Moltu Haaby
mange lokale studenter og
utvekslingsstudenter.
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Balaton innsjøen ved Balatonfüred

Vinsmaking i en vinkjeller fra 1700-tallet

Budapest har et yrende uteliv hver eneste dag. Distrikt 7 er det viktigste området
når du ønsker å ta deg en øl eller to (som for øvrig ligger på rundt 15 kr
halvliteren på byen). Hovedgaten i dette distriktet er Kazinczy utca. Her finner
man blant annet Szimpla Kert, den første ruin puben i Budapest. I tillegg er det en
rekke svært gode og billige restauranter i denne gaten, blant annet mitt stamsted
Abszolut Pho, samt Soul Food og Karaván m.m. Andre utesteder og barer verdt å
nevne er Fogas Hás, Instant, Kuplung, Corvin Tetö, Müszi, A38 og Csendes. Morrisons
2 er et fast møtested for mange utvekslingsstudenter mandag kveld.
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Ruinpuben Szimpla Kert på
dagtid. Her avholdes det
marked hver søndag. Om
kveldene er det en livlig
atmosfære her.

Budapest er et perfekt utgangspunkt dersom du ønsker å reise litt rundt i Europa.
Som ungarere liker å si selv, så ligger landet midt i hjertet av Europa. Du har kort
vei til blant annet Østerrike, Slovakia og Balkan. I løpet av mitt semester i Budapest
reiste jeg mye både innad i Ungarn og i nabolandene.
Når det kommer til trening, tilbyr skolen en del organiserte aktiviteter dersom du
er interessert. Du kan vrake i alt fra zumba, til basket og svømming m.m. I tillegg er
det gode løpemuligheter på Margitøyen, med løpedekke rundt hele øyen.
Har du noen spørsmål kan du gjerne kontakte meg på mail: vhaaby@gmail.com
Du vil ikke angre dersom du velger Budapest som din utvekslingsdestinasjon!!
Lykke til,
Vilde Moltu Haaby

