Reseberättelse från University of Victoria, BC KANADA
Victoria är en stad med ca 300 000 invånare som ligger
vackert inbäddad vid Stilla havet på Vancouver Island
utanför Kanadas sydvästkust. Ön består till stora delar
av nationalpark med allt från tempererad regnskog till
bergskedjor med skidorter. Längs kusten finns flera
stränder för vågsurfing, fina dykvatten och skärgårdar
där det går att segla och paddla kajak. Här tillbringade
jag ett år som utbytesstudent 2005-2006.
University of Victoria ligger på en kulle ca 6 km från
staden och dit tar man sig enkelt med buss.
Universitetet erbjuder utbildningar inom alla större
studieinriktningar, men anses särskilt framstående
inom astronomi, juridik och biologi. Kurser inom
marinbiologi ges vid en särskild institution i Bamfield
vid öns västkust där studenterna arbetar i små
grupper. Utbildningen är mycket inriktad mot praktiskt
arbete och för den som är intresserad av
miljökonsekvensbeskrivning i samband med vågkraft
eller vindkraft stationerad till havs finns mycket att
lära.
De kurser som ges vid University of Victoria blir
tillgängliga för utbytesstudenter under sommaren och
söks lättast via universitetets hemsida. Studenter med
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två till tre års studiebakgrund kan söka kurser på
tredje eller fjärde årets nivå inom sitt ämne. Dessa
kurser ligger då i fas med studentens
bakgrundskunskaper. Kurser utanför programmet blir
knepiga över andra års nivå. Förstaårskurser är i regel
i nivå med svenskt gymnasium.
Till skillnad från det svenska studiesystemet går det
inte att söka till program i Kanada. Man läser i stället
fristående kurser under tre år (undergraduate) för att
sedan söka en inriktning på vidare studier (graduate).
Det kanadensiska systemet ger studenten större
utrymme att själv styra sina studier, men innebär
också att studenterna inte blir indelade i klasser, med
hela den sociala bit som detta innebär.
Bostadssituationen i Victoria var ganska sträng när jag
var där. Universitetet ordnar boende i mån av plats
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där det går att välja mellan residence och cluster. Residence liknar det svenska systemet med
korridorer, men med skillnaden att de saknar kök. Alla måltider serveras i en skolmatsal och det finns
regler om alkohol, samt en del annat, som kan upplevas som ganska irriterande.
Cluster fungerar mer som en delad lägenhet, men även här gäller i viss mån universitetets regler och
övervakare patrullerar regelbundet och pekar med hela handen. Jag valde att ordna boende på egen
hand och delade en källare med två kanadensare. Det var en lösning som jag tyckte fungerade bra
och det finns bra sidor på Internet där lediga platser annonseras. Dessa kan nås från universitetets
hemsida.
Mitt helhetsintryck från University of Victoria och utbytesstudier i helhet är i alla avseenden mycket
bra och jag kan varmt rekommendera det.
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