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Fag: Elektroteknikk og nett-fag i 5. og 7. semester
Faglig
RWTH regnes som et eliteuniversitet i Tyskland, spesielt innen elektronikk, elektroteknikk og
medisin. Dermed er nivået høyt og man kan forvente en stor arbeidsmengde. Man må også være
forbered på å måtte sette seg kjapt inn i metoder og konsepter som regnes som forkunnskap, men
som ikke har vært en del av tilsvarende forberedene kurs ved NMBU. Men hvis legger inn de
nødvendige arbeidstimene er et opphold ved RWTH veldig interessant og man sitter igjen med et
stort faglig utbytte! Spesielt tilrådelig er det å informere seg over de mange ekskursjonene og faglig
tilbud utenfor undervisningene.
Undervisningen er i mindre grad enn i Norge lagt opp rundt oppgaver og eksempler. Lærebøkene
tjener først og fremst som et teoretisk grunnlag framfor et hjelpemiddel for å løse øvinger og
eksamensoppgaver. Utover muligheter til å spørre konkrete spørsmål til forelesningen har man
ingen kontakt med foreleser, men hvert fag har en øvingslærer som gjennomgår ukentlige øvinger
og kan bistå faglig. Det er viktig at man legger opp timeplanen slik at man kan delta både i
forelesningene og øvelsene, spesielt siden løsningsforslag ikke nødvendigvis legges ut. Viktig å
huske på er også at man tidlig bør begynne å regne på eksamenssett, og at det er forelesningene, og
ikke lærebøkene som legger fast hva som er pensum.
Sosialt
Som ved et hvert større universtiet finnes organisasjoner for det meste, om du er interissert i
politikk, makerspace, festing eller kampsport. Utvekslingselever blir også tatt godt vare på, og det
er en del sosiale arrangement spesielt rettet mot disse. Du vil også bli tilbudt å få en «buddy», som
hjelper deg igang med studielivet i Aachen. Utelivet i byen er temmelig stort på grunn av de mange
studentene som bor her. Rent sosialt er tyskere omtrent like innesluttet som nordmenn, så det kan
være en god idee å ta noen aktive grep for å bli kjent med andre enn andre Erasmus-studenter.
Kulturelt
De kulturelle forskjellene mellom Tyskland og Norge er små. Men man legger større vekt på det
formelle og punktlighet. Proffesorene forventer at du tiltaler de med «Herr Proffesor» og lignende,
men man ser som regel mellom fingrene hvis du som utlending bryter denne etiketten. I motsetning
til hva stereotypene sier er tysk administrasjon ikke bare veldig effektiv, men også fleksibel. Men
det forventes at du har forbered deg, for eksempel informert deg på forhånd så godt det går på nettet
osv. Ideelt gjør en avtale før du stikker innom et kontor.
Språk
De fleste tyskere snakker godt engelsk. Om nivået er noe lavere enn i Norge, kan man gjøre seg
godt forstått. Det studerer relativt mange utvekslingselever ved RWTH og spesielt på masternivå
tilbys det mange fag på engelsk. Ønsker du å lære tysk, eller forbedre det du kan, tilbyes det et tre
ukers intensivkurs på nesten alle nivåer før semesterstart fra universitetet sin side. Kurset koster ca
1500 kroner, og er god valuta for pengene.
Bolig og Aachen som by
Det er temmelig vanskelig å få seg bosted i Aachen. Selv om utvekslingselever til en viss grad blir
prioritert med tanke på studentboliger, bør man ikke belage seg på dette alene. Søk gjerne på
privatmarkedet et par måneder før du reiser ned så slipper du dyre netter på hostell. Vanligst er det å
bo i kollektiv, prisene ligger ligger som regel mellom 300 og 400 euro i måneden.

Byen i seg selv er temmelig oversiktelig og man kommer seg greit rundt fra de forskjellige
campusene på sykkel. Det er lett å komme seg ut i skog og mark hvis man ønsker det. Noen få
kilometer unne ligger både Nederland og Belgia, og en Amsterdam og Brussel er en kjapp togtur
unna.

