Utvekslingsrapport
Fra tidlig januar til midten av mai ble utvekslingsoppholdet ved ISA Lille (Institut Supérieur
d'Agriculture) i Frankrike gjennomført. Skolen tilbyr bachelor- og masterkurs/studieprogrammer
innen jordbruk, matvitenskap, miljø, landbruksøkonomi, markedsføring og ingeniørfag, både på
fransk og engelsk. ISA Lille ligger på universitetsområdet til Lille Catholic University. Til tross for
to ulike navn, har skolene et tett samarbeid og fungerer for et utrent øye som en enhet.
Undervisningen foregår noen ganger på begge universitetene. ISA Lille har imidlertid en smalere
“spissing” innen matvitenskap og landbruksfag i sin programportefølje. Sammen utgjør skolene det
største private universitetet i Frankrike, med over 25.000 studenter og 2500 utvekslingsstudenter.
Rammen er dermed satt for et spennende og artig utvekslingsopphold.
ISA Lille har en egen master i “Food Science and Technology”. Studieprogrammet er nærmest
skreddersydd til studenter på masternivå på matvitenskap samt siste året bachelornivå. Selv om det
likevel kan være vrient å finne fullgode erstatninger til fagene på NMBU, manglet det ikke på
interessante og relevante fag. Samtlige kurs som ble tilbudt på matvitenskap og agrikultur ble
undervist på engelsk, noe jeg vil tro er ganske unikt på et universitet i Frankrike. Lærerne holdt
totalt sett et godt faglig og språklig engelsknivå – tilsvarende undervisningen på NMBU.
Studiepoengene for kursene (ECTS-credit – tilsvarende som på NMBU) var imidlertid ganske lave,
varierende fra 5 poeng (høyeste) og ned til sågar 1 poeng. Et typisk kurs ga 3 studiepoeng.
Studieplanene er “satt” på universitet på forhånd, slik at det er meningen at du skal ta mange ulike
kurs hvert semester som tilsammen utgjør 30 poeng. Totalt sett kan dette gjerne inkludere 8-10 kurs
(istedenfor tre-fire kurs som på NMBU). Det kan derfor være greit å ha litt overskudd av
studiepoeng før man drar ned om man ikke finner relevante/interessante fag. Selv fikk jeg samlet
sammen syv fag som ga i sum 27 studiepoeng. Timeplanen og dagene ble dermed ganske lange,
men fra 12-13.30 var uten unntak pause og lunsjfri med franske spesialiteter på rekke og rad på
menykartet i skolekantina, både kald- og varmretter (til en rimelig penge). Kursene inkluderer også
tre studiepoeng i fransk, fra begynnernivå til “viderekommende”. Selv hadde jeg svært begrensede
forkunnskaper og følte jeg fikk lært litt “basics” innmellom de engelske kursene og klassesamværet,
som var preget av en bred multinasjonal klasse med studenter fra alle verdens hjørner (inkludert fire
franskmenn).
Når det gjelder bosted er inntrykket at det er ganske enkelt å få tak i en hybel gjennom skolens svar
på “Studentsamskipnaden”. Selv med realtivt sen søking fikk jeg en helt ålreit hybel midt i byen for
en grei leiepris – samtidig som det er flust av muligheter på privatmarkedet. Antall residenter og
studentleiligheter gir et godt bilde av Lille som en levende studentby med et stort innslag av
utvekslingsstudenter. I mange av studentboligene er det like gjerne engelsk som klinger i gangene
som fransk.
Som by er Lille en mangfoldig og vennlig region plassert nord i landet mot grensen til Belgia, i et
området betegnet “Nord-Pas-de-Calais” og omfatter totalt omtrent 1,5 millioner innbyggere. Byen
har et fargerikt preg og er en smeltedigel av fransk og europeisk kultur, både i form av artkitetkur,
matkultur og en sammensatt befolkning. Bybildet spenner over alt fra stilig byarkitektur, nordfransk
overklasse og moteløver til studenter, arbeiderklassens vennlige framtoning på fransk, fransk
kroppsspråk og mer fransk og videre til bruktsjapper, sydende markedsplasser og graffiti i
bakgatene. Fotball har også en stor plass i byen, og er preget av mange store fan-sjapper i sentrum.
Av severdigheter er sjarmerende franske parker, mange momentumer og en godt bevart gamleby
med crossiant-lukta liggende tett over brosteinsgatene verdt å besøke. Både matkulturen og spesielt
bakeriene er av meget høy klasse, og det nærmeste man kommer balsam for smaksløkene. Byen
ligger også meget sentralt i Europa: Setter man passerspissen i Lille og drar en beskjeden bue rundt
byen inkluderer svingen mange spennende og flotte destinasjoner i bare noen timers avstand. I løpet

av perioden ble det avlagt turer både til Paris, Brussel, Köln, Amsterdam, Luxembourg og London.
I Lille er det også mange muligheter til å nyte studentlivet og utallige varianter av lokal og belgisk
øl samt belgiskinspirterte vafler og nordfranske retter. Det yrende folkelivet blant byens mange
brasserier og restauranter er også slående. I tillegg er arrangerer “studentorganisasjonen” for
utvekslingsstudenter flere tilstelinger.
Oppholdet i Frankrike ga mange gode minner, og et godt faglig og sosialt utbytte. For studenter
med studier sammenfallende med mange av NMBUs tradisjonelle retninger (agrikultur, miljø,
landbruksfag og matvitenskap) - og med ønske om å studere i Frankrike uten særlig bakgrunn i det
franske språket - åpenbarer Lille seg som et meget kult og godt valg. Etter utvekslingsoppholdet i
Nord-Frankrike er det bare å bekrefte at det å søke utveksling anbefales på det sterkeste.

