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Av Kristin Frøsland. 
 
Etter å ha studert ved UMB i to år, valgte jeg å ta tredjeåret av min bachelorgrad i Miljø- 
og naturressurser ved Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg im Breisgau.  
 

 
 
Freiburg ligger helt sør i Tyskland, ikke langt fra grensen til både Frankrike og Sveits. 
Det er kjent for å være en ”grønn by”, og dette merkes både ved at kollektivtrafikken 
hersker i sentrum og rundt, og at byen er ren og full av parker. Jeg valgte Freiburg siden 
jeg hadde et grunnlag i tysk fra videregående og det er kjent for sitt milde klima og 
miljøprofil. Dette passet ypperlig for meg som miljø-student fra ”det kalde nord.” 
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Selv om man får mye hjelp gjennom SiT, er det en del papirer og annet som må fylles ut. 
Hybel fikk jeg via. Studentenwerk, som er boligformidlingen til universitetet. De som 
jobber på Studentenwerk er flinke til å hjelpe og svarer gjerne på spørsmål. Hybelen jeg 
fikk lå på området Stühlinger, og er i gåavstand til sentrum og campus. Dette var veldig 
praktisk!  



 
 
Når det kommer til studier, var den største utfordringen å finne fag. Universitetets 
nettsider har ikke bare jeg hatt problemer med, men etter litt om og men gikk det til 
slutt. Jeg fant ingen fag under biologi- eller skoginstituttet som gikk på engelsk og var 
relevante for meg, så all undervisning gikk på tysk. Dette gikk overraskende greit, men 
jeg anbefaler å ta et språkkurs før man starter semesteret, og eventuelt spe på med et 
lite tyskkurs for å opprettholde og forbedre språket mens man er der. Man må passe på 
å overholde frister for oppmelding, eksmatrikulering og slikt, spesielt som 
utvekslingsstudent. Jeg vil si at universiteter i Norge nok har bedre ”flyt” når det 
kommer til informasjonsdeling og nettsider tilknyttet skolen, og mye ble litt over 
gjennomsnittet kronglete. Dette ble jeg mer vant til etter hvert.  
 
Som Erasmus-student var det lett å bli kjent med andre Erasmus- og 
utvekslingsstudenter, og mesteparten av de jeg ble kjent med var nettopp det. Å bo med 
tyske studenter og å være med på sosiale eventer utenom de internasjonale tror jeg er 
bra for å bli kjent med tyske studenter. Ved universitetet har de også en ”tandem”-
ordning, som vil si at man kan ta kontakt med noen som gjerne vil ”bytte språk” med 
deg. Å få en tandem-partner som har tysk som morsmål, når man som nordmann 
snakker greit engelsk, viser seg å være et godt bytte. Da kan man få øvd tysken og 



samtidig bli kjent med nye mennesker. 

 
 
Det er også lett å reise rundt. Kjøper man ’Semesterticket’ kan man reise ubegrenset 
med buss, regionaltog og trikk hele semesteret, og det koster bare rundt 700 kr! Det går 
busser og tog til München, Friedrichshafen, Konstanz og andre tyske byer, mens man 
kan ta toget til Strasbourg i Frankrike eller Basel i Sveits hvis man føler for det. Når man 
bor i Freiburg bor man sentralt i Europa, og mange utvekslingsstudenter velger å reise 
til de mange nabolandene Tyskland har.  Har man ikke behov for å reise rundt, kan man 
nyte den varme våren og sommeren i Freiburg! 
 
Mitt utvekslingsår i Freiburg har vært utfordrende med tanke på språk og litt kultur, 
men jeg har lært utrolig mye av det. Å ha forelesninger på tysk og å bo med tyske 
studenter har akselerert tyskforståelsen min og gjort at jeg er mye bedre i tysk enn det 
jeg var før jeg dro. Jeg har blitt kjent med mennesker fra hele verden, og har hatt et år jeg 
aldri kommer til å glemme! 
 
 
 


