Erfaringsrapport utvekslingsopphold
Jeg heter Vilde Jørdre Øybekk og jeg går master i Miljø og naturressurser ved NMBU.
Vårsemesteret 2017 var jeg på utveksling ved Utrecht University i Nederland.
Etter endt januarblokk på Ås, startet semesteret mitt i Utrecht i
februar. Et skoleår er delt inn i fire perioder, med blokker i
hver periode. I den første perioden fulgte jeg to masterfag,
‘Managing future deltas’ og ‘Hazards and risk assessment’.
Gruppearbeid med datalab, posterpresentasjon og case studies
ble flittig brukt som undervisningsmetode, og ble vektlagt i stor
grad når det gjaldt sluttkarakterene. Den første perioden i
semesteret mitt ble avsluttet med eksamen midt i april, før en
ti-dagers ferie. Andre periode var delt inn i to intensive blokker
på 4 + 4 uker. I mai tok jeg ‘Organic geochemistry’ med en labdag, mange forelesninger og
en utferd til Shell i Rijswijk. Kurset jeg tok i juni var ‘Hydrology and Climate’. Det var mye
jobbing med forelesning nesten hver dag, etterfulgt av seks datalaber, tre dager med case
studies, rapportskriving og posterpresentasjon. Semesteret ble avsluttet med siste eksamen
den første uka i juli.

Til tross for at emnene jeg valgte var veldig spennende, var heldigvis ikke hele semesteret
bare relatert til undervisning og jobbing med fag! Det sosiale tilbudet for
utvekslingsstudentene var stort, med flere ESN-arrangement hver uke. Du fikk blant annet
mulighet til å få en «Dutch buddy», en slags fadderordning, dra på språkkurs eller billige
konserter. I tillegg hadde geologiinstituttets studenter en helt super forening kalt EGEA
(European Geography Association). Det ble arrangerte en introduksjonstur den andre helgen
av oppholdet, guidete byturer, grilling og ‘international drinks’ for å nevne noe.
Geologiinstituttet hadde relativt mange utvekslingsstudenter, og de fleste benyttet seg av
tilbudene til EGEA. Slik ble jeg kjent med mange geografi- og geologistudenter fra hele
verden. I tillegg var det veldig sosialt å bo midt på campus! I ‘Johanna’, ei ny blokk fra 2015,
bodde jeg i leilighet med delt kjøkken og bad med fire andre utvekslingsstudenter (Canada,
Finland, Australia og Tyrkia). I etasjen vår var det flere andre utvekslingsstudenter som bodde
i ‘kollektiv’, samt ettromsleiligheter til Nederlandske studenter. Bygningen hadde en hyggelig
café i første etasje, en fin terrasse på baksiden av blokka og en grill som var sosialt
samlingspunkt i sommerhalvåret. Trykket var generelt høyt på boligmarkedet i Utrecht, så det
var lurt å være tidlig ute med å skaffe rom i en av studentboligene til ‘SSH’! Prisene var
relativt høye og sammenlignbare med husleiepriser for studentboliger på Ås. Det er flere
muligheter for bolig fra SSH over hele byen, både på og utenfor campus.

Å skaffe en sykkel er helt essensielt i Nederland! Og med 18
millioner sykler i et land med 17 millioner innbyggere sier det
seg selv at tilbudet om bruktsykler er stort! Omtrent annenhver
gate hadde en bruktsykkelbutikk og i tillegg var det mange
studenter som solgte bruktsykler. Sykling var helt fantastisk
med tanke på hvor tilrettelagt det var. Det er (selvfølgelig) flatt
over alt, bilene har vikeplikt og med store sykkelparkeringer var
det SÅ kjekt å sykle hele semesteret! Det eneste var å huske
hvor du satte fra deg sykkelen din og å kunne skille den fra alle
andre. Lurt å ikke kjøpe svart sykkel…
Jeg gikk ikke på språkkurs, men plukket opp litt nederlandsk
likevel. «The strong G» gjør det veldig vanskelig å forstå hva
som blir sagt, men å lese korte tekster eller informasjon på
Nederlandsk gikk veldig greit når man kan norsk og engelsk!
Det var hektisk med fire masterfag, men jeg skulle ønske at jeg
hadde gått på et lite språkkurs likevel!
Oppholdet mitt i Utrecht var helt fantastisk! Man fikk en god
smak på den Nederlandske kulturen med sykling, kanaler og
hyppige kaffiepauser. Likevel fikk jeg ikke kultursjokk, og ble
egentlig ganske overrasket over hvor like nordmenn og
nederlenderne faktisk er! Å oppdage Nederland er enkelt siden
toget bare tar en halvtime nesten uansett hvor du vil reise. I
tillegg er Schipol ‘rett rundt hjørnet’, og gjorde hele Europa
lettere tilgjengelig enn i Norge. Semesteret mitt i Utrecht er uten
tvil et av høydepunktene fra studietiden min, og i ettertid vil jeg
anbefalt å heller ta et helt år i utlandet fremfor et halvt. Ås-bobla
er kanskje vanskelig å reise fra – men den venter jo når du
kommer tilbake!
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