Ett halvår ved TU-Clausthal: En rapport
Av Stian Hjemberg Bekken, 4.Klasse Maskin og Produktutvikling.
Jeg dro på utveksling til Tyskland på høsten av det
tredje studieåret mitt. Etter tre år på Ås var jeg gira på
mer av det samme, og siden NMBU har Erasmusavtale med TU-Clausthal ble det det naturlig å søke dit.
Dessuten ville jeg lære tysk. Skikkelig. Det klarte jeg.
På det tekniske universitetet i Clausthal har de meget
solid miljø for utenlandsstudenter. De utgjør ca. en
tredel av alle som studerer der. Ikke forvent at det
fører til at du kan flyte rundt på engelsken din: Damen
som jobber i posten eller banken har ikke
nødvendigvis lært et ord engelsk på skolen, og
brorparten av fagene undervises på tysk. De fleste
studentene fra utlandet må bestå en krevende
språkprøve for å få lov til å studere der. Jeg slapp det
som Erasmus-student, men det betyr ikke
nødvendigvis at jeg var forberedt da jeg kom ned…

Selfie tatt i parken utenfor det internasjonale
senteret i Clausthal

Heldigvis tilbyr universitet et intensivkurs i tysk i samarbeid med voksenopplæringssentrene i
Clausthal, som varer ca. en måned per kurs. Hvis du, som jeg, føler deg litt usikker på hvor mye du
husker av tysken i 2.klasse på VGS, anbefaler jeg at du tar i hvert fall to måneder med språkkurs,
f.eks. nivå B2.1 og B2.2. Jeg hadde bare en måned, og angrer litt på at jeg ikke tok en måned til.
Clausthal-Zellerfeld er en liten sjarmerende tysk landsby med et universitet nesten like stort som i Ås.
Landsbyen livnærer seg av universitetet og industrien
knyttet til det, men også av turismen som følger av det
nordligste fjellområdet i Tyskland.
Clausthal ligger relativt isolert, til tross for at det er
bokstavelig midt i Europa. Som et resultat er det langt til
nærmeste kjøpesenter, men kort vei (under 4 timer med
toget) til hele Nord-Tyskland. (Bl.a. byer som Hamburg,
Frankfurt, Dortmund eller Berlin)
Landsbyen er midt i de skogkledde Harz-fjellene, en
knapp times kjøring fra Hannover. Ettersom toglinjen er
lagt ned, og togstasjonen bygget om til bibliotek, tar det
over en halvtime med bussen før du er fremme i Goslar,
nærmeste by og togstasjon. Derfra er det en time med
lokaltog til Hannover.
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Landsbyen sett fra avstand

Til tross for dette er Clausthal en trivelig studentby. Det er et yrende foreningsliv med røtter tilbake
til 18- og 17-hundretallet. Villaene som de holder til i, får steder som Hannkattloftet og Rævnehuset
på Ås til i å blekne i sammenlikning. Rett i sentrum ligger studentsamfunnet, som er åpent hele uka.
Sport er det selvfølgelig også mulig å bedrive, tilbudet strekker seg fra det klassiske (fotball, basket,
langrenn) til det mer eksotiske (Frisbee, Capture the flag, brettspillet Go). TU-Clausthal stiller til og
med lag i Formula Student: studentmesterskap i racerbilbygging.
Akademisk er TUC et ganske finspisset teknisk universitet. Grunnlagt i 1775 som en skole for å
utdanne gruvearbeidere vokste det sakte til et sentrum for forskning og undervisning av
gruveingeniører i Tyskland. I 1834 ble stålvaieren utviklet nettopp her, som et nødvendig verktøy for
å kunne grave dypere gruver. På begynnelsen av nittenhundretallet var alt sølvet hentet opp av
grunnen under byen, noe som førte til at universitetet gradvis endret retning. På 60-tallet var
fagtilbudet blitt så bredt at skolen fikk tittelen Teknisk Universitet; I dag spenner tilbudet tilnærmet
alle former for realfag og ingeniørfag.
Fagmessig kan det være litt utfordrende å finne passende fag i Clausthal. En av grunnene er at de har
en studietradisjon med å dele opp fag i mindre blokker, så du har mange fag per semester men de er
mindre enn fagene i Norge. Skal du da ha bare ha ett semester kan du for eksempel finne at det bare
er mulig å ta statistikk 2 eller 1, og du du må ha begge for å korrespondere med stat100 her hjemme.
Oversikten over fagene som skal holdes kommende semester er også overraskende sen: den
oppdaterte listen var ikke tilgjengelig for meg før etter at jeg hadde reist ned. Rent bortsett fra dette
er det et solid fagtilbud for ingeniører der nede, og de fleste av fagene på Realtek har en ekvivalent
på TUC.
Særlig artig er et fag jeg fikk ta med
navnet: ‘’Automobilproduktion heute vom Einzelteil zur fertigen Karosse’’ der
ingeniører fra Volkswagen kom til
universitetet og underviste oss i hvordan
bilproduksjon foregår i dag. Clausthal ligger
nemlig en drøy time fra Wolfsburg,
høysetet og hovedfabrikken til VW.
Utsikten fra leiligheten min i sentrum

Hvis du tar opp vanlig studielån i tillegg til Erasmus-stipendet før
man fort litt mer å rutte med enn du er vant med. I tillegg er
prisnivået på alt fra leie til mat betydelig lavere, da blir det
vanskelig å unngå restaurantene i Clausthal.
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En advarsel: Semestrene er lagt opp veldig pussig på TUC. Vintersemesteret begynner midt i oktober,
og avsluttes i februar. Da har de første eksamensblokk, så får de ca. seks uker ferie, før andre
eksamensblokk er i slutten av mars/tidlig april. Når det er over begynner starter sommersemesteret,
som har eksamen først i slutten av Juli, og så igjen sent i september/tidlig oktober. Det er fullt mulig å
kombinere dette med et studie på Ås, men det er litt krevende.
Hvis jeg kunne velge på nytt om jeg skulle studere i Tyskland, så hadde jeg ikke nølt med å velge det
samme. Clausthal er en hyggelig studentby av det slaget der folk finner på å invitere forbipasserende
inn fra gaten på grillmat og øl, fordi de så trivelige ut. Hvis det du er på utkikk etter er opplevelsen av
en tysk storby derimot; let videre. Uansett ønsker jeg dere som vurderer et semester i Tyskland
vielen Glück und viel Erfolg!

Clausthal har også arkitektoniske severdigheter: Dette huset har takstein på veggen
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