Hej,
Jag heter Viola Wilson och var på utbyte i Schweiz under
höstterminen 2019. Jag är första årets magisterstuderande
med huvudämnet kemi vid Åbo Akademi. Jag valde University of
Bern eftersom de erbjuder ett mycket bra magisterprogram,
men även för att förbättra min tyska och för att få testa på
vandringskulturen. University of Bern erbjuder ett brett urval
av kurser och program inom åtta fakulteter. University of Bern
är det tredje största universitetet i Schweiz och har omkring
18 000 studerande, varav omkring 12 % är
utbytesstuderanden. Universitetet erbjuder även ett stort
utbud av sporter, allt från yoga till snöskovandring. Utanför
huvudbyggnaden finns det en stor gräsplan där vi brukade
”chilla” mellan lektionerna. Därifrån kunde man även se Alperna,
det var helt otroligt. Det var sommar i Schweiz mycket längre
än i Finland och hösten var inte så kall.

Viola Wilson

Att åka på utbyte ger en möjligheten att lära känna nya människor och kulturer. Jag bodde på
ett studentboende och delade kök med 16 andra studeranden. Det var mycket intressant att lära
sig om olika matkulturer och ett effektivt sätt att lära känna nya vänner. De flesta universitet
har också någon form av förening för utbytesstudenter, genom att delta i deras evenemang kan
man lära känna andra utbytesstudenter tillika som man får uppleva nya platser och kulturen i sitt
utbytesland. Jag deltog i många ESN (Erasmus Student Networt) evenemang, allt från
julmarknad i Frankrike till vandring vid Aletsch glaciären.

Vandring till Aletsch glaciären med ESN

När du är på utbyte har du även en perfekt
möjlighet att resa och se lite mera av världen.
Det finns så mycket att se och uppleva i
Schweiz att jag inte hade tid för att besöka
så många andra länder. En av de första
platserna som jag besökte i Schweiz var
CERN. Vilken tur att CERN hade ”öppet hus”
under perioden som jag var på utbyte och vi
hade möjligheten att se CMS (Compact Muon
Solenoid). Nästan varje veckoslut spenderades
på en bergstopp någonstans i Alperna. Känslan
när man kommer upp på en bergstopp är helt
obeskrivlig. Om någon av er är intresserade av
vandring rekommenderar jag varmt Schweiz
för ert utbyte.

CERN

Grindelwald

Utbyte ger en även möjligheten att delta i andra kurser än vad ens hemuniversitet erbjuder. Vid
Åbo Akademi hade jag inriktningen organisk kemi, men vid University of Bern läste jag alla möjliga

sorters kurser. De mest intressanta kurserna jag tog var Nuclear- and Radiochemistry och Basic
Medicinal Chemistry.
Som utbytesstuderande har man en perfekt chans
att lära sig ett nytt språk eller förbättra ett
språk om man redan kan grunderna. Jag hade läst
ett par tyska kurser innan jag for på mitt utbyte
till Schweiz. Jag visste på förhand att de pratade
en sorts ”dialekt” i Schweiz (Schweizisk tyska)
men jag hade inte kunnat tro att den skilde sig så
mycket från högtyska. Men som tur var bytte dom
flesta om till högtyska när dom märkte att jag
inte kunde språket så bra. Det fick mig att känna
mig lite bättre när jag frågade en utbytesstudent
från Tyskland om han förstod den ” Schweiziska
dialekten” och han sade att han endast förstod en
del.

Matterhorn

Sist men inte minst är utbytesstudier en bra
chans för en att växa som person. Jag befann mig
ständigt i nya situation, vissa utanför min
bekvämlighetszon, men jag lärde mig så mycket om
mig själv. Jag är mycket glad för att jag tog
chansen och for iväg på mitt hittills största
äventyr. Om någon har frågor om utbyte (speciellt
Schweiz) svarar jag gärna på dem.

