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Vinteren 2012 endte jeg opp med å studere ved University of Guelph i Canada, og
det viste seg å bli en uforglemmelig og ikke minst utrolig lærerikt semester.
Oppholdet mitt i Canada forbedret ikke bare mine engelsk- kunnskaper, men det
resulterte også i nære vennskap, økt innsikt i det internasjonale miljøet og
selvfølgelig en oppfatning av hvordan det er å være student i utlandet. Jeg vil
absolutt anbefale University of Guelph for de som vurderer å dra på utveksling til
Canada. Studentmiljøet er supert, foreleserne er flinke og beliggenheten er ypperlig
i forhold til reising til blant annet Toronto, Niagara Falls, Ottawa, USA (Buffalo).
Man får en flott opplevelse og erfaring for livet.
Det å reise på utveksling var en tanke jeg hadde hatt siden jeg begynte på UMB,
men nøyaktig hvor det skulle bli var jeg ikke helt sikker på i starten. Noe som var
viktig for meg var å velge et engelskspråklig land slik at jeg kunne forbedre
engelsken min og studere uten altfor store språklige utfordringer. Canada havnet
fort på topp og jeg sto med valget mellom studentbyen Guelph 45 min fra Toronto
og British Columbia i Vancouver. Med ønske om å også kunne reise og se de andre
store byene i Canada (Ottawa, Montreal og Quebec) samt Niagara Falls, valgte jeg
tilslutt Guelph. Universitetet hadde dessuten mange interessante fag innenfor mitt
felt; matvitenskap og bioteknologi.
Etter godkjent søknad begynte jeg for alvor med planlegging av utvekslingen. Siden
jeg fikk svar nesten ett år i forveien hadde jeg god tid til å ordne med bolig, sende
søknad med ønskede fag og ellers sjekke ut det praktiske. Siden jeg kun skulle være
der et semester trengte jeg ikke å styre med visum, fordi det kun er nødvendig hvis
man oppholder seg i utlandet mer enn 6 mnd. Bolig får man automatisk på campus
siden man er utvekslingsstudent, så det eneste jeg trengte å gjøre var å sette opp en
ønskeliste på hvor på campus jeg helst ville bo. Jeg endte opp med East Village
Townhouses og det viste seg å være et godt valg. Det var store, flotte rekkehus 5
min fra Campus med overraskende god standard, og det var dessuten også det
området der de fleste internasjonale studentene bodde. Husene der hadde egne
kjøkken, så man var ikke nødt til å bestille matplan hvis man kunne lage mat selv.
Jeg valgte en ”ultra” matplan, dvs. at jeg fylte matkortet mitt med ett mindre beløp
jeg kunne bruke til å betale lunsj/ kaffe på campus. Dette kom godt med og det var
mye lettere enn å trave rundt med lommeboken hele tiden. Kafeer er det masse av
og det var godt å unne seg noe godt etter en lang dag med lesing for eksempel.
Campus i Guelph var noe helt annet enn UMB, både når det gjelder størrelse,
mattilbud og arrangementer. Heldigvis får man en fadder som hjelper til med det
meste. Det internasjonale kontoret er også veldig hjelpsomme og har på forhånd
laget en sjekkliste de internasjonale kan følge de første ukene etter introduksjonsdagene. Ellers må jeg bare påpeke at canadierne er utrolig gjestfrie og hyggelige, og
de vil garantert hjelpe hvis det er noe. Jeg ble ganske overrasket over hvor
hjelpsomme de er. Hadde jeg vanskeligheter med å finne frem til riktig skolebygg

var det bare å stoppe og spørre, og jeg endte flere ganger opp med å bli fulgt rundt
på campus med privat guide (frivillig vel og merke). Utrolig stas og en fin måte å bli
kjent med andre studenter på.
Når det kom til det faglige på universitetet og systemet der, var det ganske
forskjellig fra hva jeg er vant med fra UMB. Arbeidsmengden føltes mye større,
både fordi semesteret var kortere enn på Ås og det er mye prøver (deleksamener)
og innleveringer underveis. I tillegg var karaktersystemet uvant i starten, siden de
opererte med prosenter (%) i stedet. Med mange inntrykk og mye ny informasjon
kan det i begynnelsen virke stressende, men man sklir sakte men sikkert inn i det.
Bare man er innstilt på å sette seg inn i det går alt veldig greit. Å jobbe jevnt
gjennom hele semesteret hindrer ikke en i å reise og oppleve Canada. Landet er
kjempeflott og innmari stort! Det gikk ikke ordentlig opp for meg før jeg og noen
venner leide bil og dro på roadtrip i vinterferien. Ellers ble det stadig arrangert
turer gjennom ulike foreninger på universitetet, så det er alltid noe gøy å finne på
mellom studiene. Man rekker ikke å kjede seg!
Alt i alt kan mitt utvekslingsopphold oppsummeres som meget lærerikt, morsomt
og sosialt. Man får både canadiske venner og også mange internasjonale
bekjentskaper. Canada er et land jeg helt klart kan tenke meg å reise tilbake til. For
dere som fremdeles er usikre har jeg bare en ting å si; ta sjansen og dra på
utveksling! Det er garantert verdt det.

Bilde 1: Kanonen i sentrum av campus ble malt hver natt av ulike foreninger eller grupper, og selvfølgelig måtte de
internasjonale gjøre det også!

Bilde 2 og 3: Noen av byggene på det campus

En ting er sikkert, det er nok av godt mat i Canada!

