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Guelph Campus 

Guelph er en liten by med ca. 100 000 innbyggere og ligger sør i delstaten Ontario. 

Selve bykjernen er liten, men sjarmerende og har et veldig godt utvalg av kafeer og 

restauranter; min personlige favoritt; et bakeri kalt With the Grain, hvis du liker søtsaker og 

kafelivet. Og få med deg Farmers Market på lørdager hvis du er matinteressert. I tillegg har 

Guelph et shoppingsenter som tilbyr det meste man har bruk for. Men det som er så greit med 

Guelph er beliggenheten; etter kun 1 time med buss er du midt i storbyen Toronto og det er 

også mulig å ta helgeturer til byer som Montreal, Quebec, New York, Boston og Chicago. 

Guelph ligger også veldig nærme Niagra Falls som er et «must see» når du er der. 

Universitetet ligger vel 15 min gange fra «downtown» som vi kaller det her, men det går også 

buss hver halvtime (busspass er inkludert i din studieavgift). Universitetet har ca 20 000 

studenter. Du merker godt at universitetet er større enn UMB, det er alltid studenter på 

campus. Guelph har tidenes kantineutvalg med noe for en hver smak, og i motsetning til UMB 

så stenger ikke kantinen før klokken 19.00 på kvelden. Noen kantiner har til og med åpent i 

helgene.  

Jeg studerer internasjonale miljø og utviklingsstudier ved UMB så derfor tok jeg fag 

innen sjangeren «arts» mens jeg var her. Guelph har et veldig bra fagutvalg for studenter som 

er interessert i det jeg studerer, men de har også en rekke andre studier. Guelph er for 

eksempel Canadas beste universitet for matvitenskap og er den tidligere landbrukshøgskolen i 

Canada. Hvis du tilfeldigvis studerer internasjonale miljø og utviklingsstudier så må jeg 

virkelig anbefale deg å ta faget POLS 3000  Politics of Africa med Ian Spears. Han er en 

utrolig flink foreleser som virkelig gjør det interessant til å komme til hver time. Men Guelph 

har et veldig bredt fagutvalg uansett interesse og lærerne er veldig omgjengelige og greie, selv 

om de gjenre har litt høyere autoritet enn lærere i Norge.  



En ting å være obs på når man kommer hit er at det er en helt annen arbeidsmengde 

enn i Norge. Her han man mid-terms (så kalte midtsemestereksamener) og ofte oppgaver og 

innleveringer. Dette er både positivt og negativt. Det positive er at du tvinges til å jobbe mer 

gjennom hele semesteret og det er ikke så stort press på siste eksamen. Det negative er at det 

er mye som skal gjøres, men så lenge du er flink og strukturerer arbeidet ditt så kommer det til 

å gå veldig fint.  

Canadisk kultur er virkelig lett å bli glad i. Canadiere er hyggelige og åpne mennesker 

som det er veldig lett å komme i snakk med. Ikke bli overrasket hvis folk stopper deg på gaten 

for å slå av en prat. De er også veldig hjelpsomme og fikser det meste. De er veldig stolte av 

Tim Hortons, hockey og maple syrup, noe du komme til å finne ut av. Men du må for all del 

ikke forveksle dem med amerikanere, det er viktig. 

 Universitetet har utallige klubber for folk med alle slags interesser. Dette er som på 

Ås; en gylden mulighet for å bli kjent med folk. Selv var jeg i friluftslivklubben og var på en 

uforglemmelig hundesledetur. Det er også en rekke internasjonale studenter på Guelph. 

Fadderprogrammet LINK arrangerer en rekke sosiale treff og turer for dere. Jeg var selv på 

tur til Niagra falls og en Maple Syrup tur. Det er også en rekke møter i Guelph slik som 

curling-kurs, bar-kvelder, matlagingskurs, grillfester, skøyting, for å nevne noe. Det er ikke 

vanskelig å få venner her!  

Guelph har et bra idrettsanlegg og gratis svømmehall med to basseng og boblebad. Det 

er en rekke idrettslag her som man kan melde seg inn i. Du kan sjekke ut tilbudet her: 

http://gryphons.ca/ .Ellers så er the Arboretum et veldig fint parkanlegg hvis du liker å ta deg 

en løpetur i det fri.    

Guelph er en del av det engelskspråklige Canada så her er det veldig lett å komme i 

snakk med folk. Jeg hadde ikke store problemer med språket siden studiet mitt går på engelsk 

på UMB, men biblioteket har en rekke ressurser som kan hjelpe deg hvis du har problemer 

med å skrive på engelsk. Hvis du har problemer med å snakke engelsk så har folk respekt for 

at du ikke har engelsk som morsmål så ikke la engelsk-språk-barrieren stoppe deg fra å dra!  

Bare et lite tips til økonomisk-bevisste-studenter: Når det gjelder bolig så mottar du et 

standard-brev fra skolen som sier at det å bo på campus er det beste og at «alle internasjonale 

gjør dette». Da jeg kom så skjønte jeg at dette ikke var helt tilfellet. Det er fullt mulig å bo 

«off campus» og spare penger på det. Men på en annen side så var det veldig greit å ha alle 

vennene dine rett rundt døren når man skulle møtes og det var også greit å bo nært 

universitetet med tanke på å komme seg til forelesninger. Så jeg er glad jeg bodde «on 

campus», men jeg vil bare tipse deg til også å sjekke ut mulighetene for å bo «off campus» 

fordi det er mye billigere og jeg er sikker på at man får venner uansett hvor man bor.  

Jeg kunne skrevet veldig mye mer om Guelph og hvor bra det var å være her, men jeg 

håper jeg har fått med det viktigeste nå. Ikke nøl med å ta kontakt om du trenger Guelph-tips! 

Jeg er i hvertfall utrolig glad for at jeg valgte akkurat Guelph for mitt utvekslingsopphold. Jeg 

har møtt venner som jeg vil ha for livet og har utrolig gode minner her fra. Bare husk å nyte 

tiden mens du er her for dessverre går tiden så altfor fort når man har det gøy!  

http://gryphons.ca/

