Ted Waldesten
Service Management, Lunds Universitet

En reseberättelse från University of Guelph, Kanada.
Hur kom det sig att jag ansökte till University of Guelph i Kanada?
Jag bodde i Kanada innan jag började studera och trivdes väldigt bra. När jag väl fick chansen att
genomföra en utbytestermin blev valet på just Kanada ganska enkelt. Varför det blev just Guelph var
lite av en slump, men när jag väl blev antagen till Guelph blev jag väldigt glad då jag hade hört att de
hade ett bra studentliv!
Vilka förberedelser gjordes?
Det var en hel del förberedelser, speciellt med ansökan om kurser. Det tog ett tag innan jag förstod
vad alla kurskoder betydde och jag lyckades efter ett dussin email få de kurser som jag var ute efter.
Det betydde att när jag väl anlände i Guelph var mina kurser och schema klart, vilket var skönt. De
flesta andra studenter använde de två första veckorna att byta kurser vilket i ju för sig inte var något
större problem heller. Eftersom en utbytestermin är kortare än sex månader behövdes inget speciellt
visum till Kanada. Jag ansökte dock om ESTA eftersom Guelph är så pass nära gränsen till USA. När
väl du har fått ditt ”Letter of Acceptance” kan du ansöka om bostad. Jag bodde i ett radhus på
campus med tre andra kanadensare. Det var cirka fem minuter promenad till gymmet och tio
minuter till lektionerna.
Hur var kurserna och studiemiljön på University of Guelph?
30 HP på Lunds Universitet motsvarar 2.5 credits. Detta innebär fem kurser eller i mitt fall fyra kurser,
då ena kursen var värd dubbelt med poäng men då även hade fler lektioner och större mängd arbete.
Till skillnad från Sverige har du samma schema varje vecka och många av kurserna har uppgifter i
form av ”vecka-till-vecka”. Planerar du din tid väl har du chans att besöka massa olika städer och
platser i Kanada. Guelphs lokalisering är grymt bra och du kan nå stora städer eller magnifik natur på
bara någon timme. Guelph har även riktigt bra studiemiljö. Biblioteket är sex våningar stort men är
ändå ofta fullt på grund av cirka 23000 studenter, hur som helst hittar man alltid plats någonstans.
Miljön runt universitet är väldigt fint och grönt och det är en grymt härlig vibe som jag har svårt att
sätta ord på. Kanadensare är väldigt öppna och folk som du inte känner kommer hälsa och prata med
dig. University of Guelph är dessutom rankat #1 när det gäller deras restauranger, stort utbud och
god mat väntar (för att vara Kanada, som annars mest serverar pizza och burgare).
Vad var det viktigaste jag lärde mig på University of Guelph?
Det viktigaste jag lärde mig var att hitta en balans mellan studier och allt annat roligt som pågår. Det
skulle kunna gå att plugga 24 timmar om dygnet men även att hitta på andra saker 24 timmar om
dygnet. Att hitta en balans och prioritera rätt saker är det jag har lärt mig mest men att även vara
effektiv inför korta deadlines. Jag försökte att klämma in så mycket som bara gick på en termin vilket
jag lyckades med, vilket jag även tror har utvecklat mig och vidgat mina perspektiv på saker och ting.
Mitt bästa tips till dig!
ÅK! Kanadensare är oerhört trevliga, öppna och roliga. Guelph har en grymt bra lokalisering i Kanada
och du är även nära till USA. Jag besökte bland annat Niagara Falls, Toronto, Montreal, Ottawa,
Canadas Wonderland och olika nationalparker. Det är oerhört lätt att samtala och träffa nytt folk och
bli inte förvånad om du lär känna en ny vän varje dag. Glöm inte att hålla upp dörren för nästa
person, säg ”sorry” och ät Poutine (chips ’n gravy). Bara du sätter dina egna gränser inför din
kommande utbytestermin. Enjoy!

