Utveksling: Veterinærstudent i Tyskland, Gießen
I åttende semester får vi som veterinærstudenter tilbud om å gjøre en tre måneders
utveksling. Dette skjer under første delen av rotasjonsukene i klinikkene og det er derfor få
forelesinger og mye praktisk læring som venter.
Jeg har siden tidligere bodd åtte måneder i Tyskland og snakket da relativt flytende tysk,
men siden dette var 5 år siden så jeg denne utveksling som en sjanse til å repetere mine
språkkunnskaper. Samtidig var jeg også litt lei av å være på samme campus hver dag og
syntes at det hadde vært gøy med noe helt nytt og utmanende. Jeg søkte derfor om en plass
på «Justus-Liebig Universität» i Gießen, en mindre by relativt sentralt i Tyskland.
Jeg fikk bra hjelp og støtte fra min erasmuskoordinator i Tyskland før jeg åkte ned og jeg fikk
tilbud om boende i studentkollektiv. I tillegg fikk jeg tildelt en «hjelpstudent» fra min
rotasjonsgruppe som jeg kunne maile på forhånd og spørre om alt man kan tenkes lure på.
De første to ukene var veldig krevende, med nye mennesker, hektisk hverdag i
smådyrklinikken og stor anstrengelse fra min side for å kunne følge med på viktige instrukser
på tysk under f.eks. operasjoner. Etter hvert kom jeg dog inn i språket mer og mer og etter
noen få uker var dette ikke noe stort hinder lengre. (All undervisning foregår på tysk)
Siden det er rotasjonsgrupper på ca. 5-7 personer er det ikke sikkert at man blir nære kjent
med veldig mange studenter, men jeg ble godt tatt vare på av min gruppe og jeg lærte
kjenne dem veldig bra. Jeg ble med på fester på campus, vi drog på billig mandagskino,
spiste «Tysk tapas» og mye annet moro. I tiden før påske er det dessuten Karneval i
Tyskland, hvilket firas stort med kostymeparty og fest. Dette var jeg selvfølgelig med på og
det anbefaler jeg alle å oppleve.
I tillegg tok jeg også «eget initiativ» til å lære kjenne folk utenfor universitetet. Det er enkelt
å finne interessegrupper som passer en selv på f.eks. facebook. Jeg selv gikk med i en
Gießen-vegangruppe der jeg fant venner som jeg håper og tror at jeg kommer å ha kontakt
med også fremover. Tysker er over lag veldig sosiale og innbydende, så hvis man tørr å ta
kontakt er man snart venn med mange.
«Justus-Liebig Universität» er et veldig stort universitet men veterinærcampuset føles ikke
større enn campus Adamstuen. Dagene i klinikken begynner normalt kl 7:30 og man er som
oftest ferdig før kl.14. Det var ikke mye tid til pause og /eller lunsj men samtidig var det fint å
ikke ha så lange dager. Veterinærer og dyrepleiere på de forskjellige klinikkene var overlag
veldig hyggelige men det varierte fra klinikk til klinikk hvor mye vi studenter fikk gjøre rent
praktisk. Jeg opplevde dog utvekslingen som veldig lærerik og man kunne spørre om ting
man lurte på og fikk alltid kompetente svar.
En stor kulturell forskjell fra Norge og Skandinavia er at man i Tyskland tiltaler sine
undervisere med etternavn eller «De». Jeg kunne også føle av en større respekt (som jeg
ikke alltid opplevde som positiv) fra studentene mot underviserne. Dette gjelde dog en
minoritet av undervisere og de fleste yngre/middelalders veterinærene ønsket at vi tiltalte
dem med fornavn.

I min siste rotasjon måtte jeg ta 3 mindre eksamener samt skrive en case-oppgave. Dette var
jeg ikke forberedt på og det hadde vært ønskelig å få vite dette på forhånd da jeg følte at jeg
trengte å legge litt ekstra innsats i dette siden eksamenene jo ikke var på mitt modersmål.
Min rotasjonsgruppe støttet meg veldig med dette og vi leste en del sammen, hvilket gjorde
at det gikk bra tross alt.
Alt som alt er jeg fornøyd med min utveksling og jeg hadde gjort det på nytt. Det er
spennende å se noe annet enn sin vanlige hverdag og det er gøy å treffe nye mennesker og å
finne venner fra andre land. Jeg har lært meg mye og syns det var veldig lærerikt å se
hvordan veterinæryrkes praktiseres i Tyskland. Det meste er likt, men man kunne se små
nyanser som vær annerledes og dette tar jeg med meg som god erfaring og tror at jeg
kommer til å ha praktisk nytte av dette i fremtiden.

Bilde på meg og et lam fra ukene med Gynekologi

