Erfaringsbrev fra Det Tekniske Universitetet i Danmark (DTU) 2016/17
Jeg tenkte lenge at jeg ville på utveksling hele 4. året mitt, og etter å ha vært et semester på Svalbard
ble jeg bitt av det mange kaller «wanderlust». Etter å ha sjekket ut ulike universiteter rundt omkring i
verden endte jeg til slutt opp på Det Tekniske Universitetet i Danmark, like nord for København. Dét
har jeg ikke angret på!
Før skolestart er det en introduksjonsuke, hvor du blir plassert i en buddy-gruppe. Dette er folk fra
forskjellige land og studieretninger, og er du heldig kan de også forbli venner for livet. Min gruppe
besøker hverandre fremdeles og inviterer til sine hjem- og feriesteder. Sammen med buddy-gruppen
din får du første uken oppleve København som turist, fester, omvisning på universitetet og andre
morsomme aktiviteter. Det er en god start for å bli kjent med noen utenfor din vanlige
omgangskrets. I løpet av første uken får du også omvisning og introduksjon av de som skal studere
det samme som deg.
Som student i kjemi ved NMBU er det ganske åpent hvordan du vil legge opp studiet ditt. Du kan
velge å fordype deg i andre interesser, eller du kan velge å dra på utveksling for å bygge opp ditt eget
felt. Jeg tok alle mine masterfag i løpet av bacheloren, og valgte derfor å gjøre det siste valget. I
Danmark fikk jeg virkelig muligheten til å ta mange spennende fag jeg ikke kunne tatt i Norge, og
prøve meg ut på nye områder. På DTU er det mye fokus på gruppearbeid, og i noen fag kan det da
være folk fra andre fagområder, eller til og med helt andre fakulteter. Å jobbe med mennesker med
så ulik bakgrunn gir en helt ny mulighet utveksling av kunnskap.
Professorene er også veldig åpne for at du kan jobbe med noe eget. Et av mine fag ble avlyst i siste
liten, så jeg snakket med fagansvarlig i et labkurs, som sendte meg videre. Det hele endte med at jeg
stod to dager i uka i lab med mer eller mindre frie tøyler. En helt uvurderlig erfaring for en kjemiker,
som kommer veldig godt med nå som jeg begynner å jobbe med masteroppgaven min!
En ting jeg ikke tenkte over før jeg dro, som jeg vil gjøre oppmerksom på, er at dette er et teknisk
universitet, hvor alle som studerer er ingeniører. Som kjemistudent er jeg ikke ingeniør. Jeg sier ikke
at dette skal skremme deg vekk, men det kan være lurt å ha i bakhodet: dersom du ikke har all
fysikken og matematikken du skal ha, kan det hende det blir noen ekstra timer for å lære ting som
regnes som naturlig forkunnskap for de andre studentene. Studentene på DTU er nok også vant med
å jobbe litt hardere enn gjennomsnittseleven på NMBU. Det at alle andre er innstilt på å jobbe hardt
hjelper veldig på motivasjonen, samt de mange, gode sitteplassene på hele universitetet, en god
kantine med variert mat, og spillstasjon i kjelleren på biblioteket, bare for å nevne noe. Semestrene
er delt inn i blokker og 13-ukers perioder, akkurat som på NMBU.
Campus ligger lett tilgjengelig med buss, tog, bil, eller sykkel. Det siste er nok det beste alternativet i
Danmark. Med egne sykkelveier og lite bakker er det et raskt, billig og godt alternativ for å komme
seg hurtig frem. Selve campus er også temmelig stort, så det kan lønne seg å ha en rask måte å
komme seg mellom forelesninger eller til lunsj.
DTU er virkelig et levende universitet. Det dukker stadig opp nye bygninger. Bare i løpet av dert året
jeg var der ble det bygget to nye bygninger, åpnet et forskningssenter, startet byggingen av to
bygninger, og startet restaurering av flere bygninger samt biblioteket. Campus er fylt med grønne
lunger hvor det er mulig å sitte i fred, sove i en hengekøye, grille, eller trene utendørs.
For oss som er fra Ås er det også greit å vite at det finnes både et universitetskor og mange ulike
idrettsforeninger. Både klatrevegg, et godt styrkerom, spinningsenter og svømmehall er også lett
tilgjengelige, for en virkelig billig penge!

Ellers kommer du nok til å tilbringe mye tid i det som heter S-huset. Dette er en av de mange barene
som finnes på (!) campus. På dagtid er det café, biljardbord, pingpongbord og et hyggelig sted å sitte.
Om kvelden åpner det en bar som holder oppe så lenge det er folk der. I tillegg er det flere store
arrangementer i løpet av semesteret, som for eksempel 5’er fredag, hvor de selger øl til fem kroner
flaska. Om du er der på høsten må du sørge for ikke å gå glipp av slippet av juleølet, som er en stor
begivenhet i Danmark (selvfølgelig?).
Når du trenger å komme deg litt bort fra skolen ligger sentrum av København kun en tjue minutter
unna med S-toget. For en som kommer fra landet, og har studert på Ås og Svalbard de siste par årene
er det en stor forandring å kunne dra så lett inn til en storby med alt av fasiliteter. København er full
av ulike museer, parker, utstillinger, vakre slott, spennende arkitektur, … Det er ikke vanskelig å
bruke mye tid her!
København er også en levende by med mye som skjer. I løpet av året er det alle mulige slags
musikkfestivaler, som jazzfestivaler, hardrock eller Distortion i Juni. Sistnevnte forvandler sentrum av
København til en gedigen gatefest i fire dager og er absolutt anbefalt et besøk. For de roligere
periodene er det heller ikke stille. Det finnes barer og restauranter med alle mulige temaer og
musikalske innslag over hele byen. For veganere og vegetarianere er det plutselig mye mer
spennende tilbud i matveien enn i Oslo. Ta en tur til Papirøen i nærheten av Nyhavn og prøv
spennende mat fra hele verden!
En ting du skal være klar over er at hussituasjonen er vanskelig, så begynn å søke tidlig. Jeg begynte å
søke i starten av mai, og fikk ikke bolig før midten av august. Dessverre er ikke utvekslingsstudenter
prioritert. Flere i min buddy-gruppe bodde på hostel de første fem ukene, men det ordner seg alltid
til slutt, så ikke la det stoppe deg fra å få et fantastisk semester/år!
Håper du får et like fantastisk opphold som det jeg hadde, og god tur!

