Guelph University, Kanada, Fall 18
Mitt namn är Frida Bakker och under hösten 2018 fick jag möjligheten att åka på
utbytesstudier till Guelph University. Jag studerar Service Management Tourism på Campus
Helsingborg, Lunds Universitet.

Staden Guelph
Guelph ligger cirka en timma utanför Toronto i delstaten Ontario. Guelph har cirka 130 000
invånare och är därför en mindre stad. Centrum, eller ”downtown” som lokalborna kallar det,
är relativt litet men det finns en del restauranger, uteställen, barer och butiker. Om man vill
shoppa rekommenderar jag att man tar sig till shoppingcentrumen som ligger lite utanför
downtown. Med buss kan man ta sig till Toronto där det finns ett stort utbud av allt du kan
tänka dig!

Guelph University
Universitet har cirka 30 000 inskrivna studenter. Om man jämför med Lunds Universitet
(cirka 40 000- 45 000 studenter) är det mindre, men jag fick en känsla av att det var mycket
större. Universitetsområdet känns som en egen liten stad och här finns allt du behöver. De har
en egen polis, vårdcentral, apotek, bokhandel och ett stort utbud av restauranger. Jag
uppskattade Universitetets bibliotek väldigt mycket där jag mestadels satt och pluggade. Fina
lokaler och trivsam pluggmiljö. Det var gott om plats och det fanns olika avdelningar
beroende på om du ville sitta i grupp, själv eller helt tyst.

Ankomst till Guelph
Jag upplevde att Universitetet är välorganiserat när det kommer till att ta emot internationella
studenter. Cirka två månader innan avfärd fick vi reda på vilket datum Universitetet
arrangerade transfer från Toronto Internationella flygplats till Guelph. Det är bra att försöka
matcha detta datum med ditt flyg, men det går även att ta lokalbussar eller Grey Hound till
Guelph om flyget inte matchar, vilket jag gjorde. De tre första dagarna var det många
aktiviteter anordnade för internationella studenter och detta var toppen. Jag rekommenderar
strakt att deltaga i dessa dagar då man får många vänner.

Kurser
Som utbytesstudent på Service Management Tourism var jag tvungen att hitta motsvarande
kurser för det jag skulle missa i Sverige, för att senare kunna tillgodoräkna terminen i min
kandidatexamen. Därför läste jag dessa kurser: Management Accounting, Service Operation
Analysis, Foundations of Leadership, Human Resourses Management och Managing and
Rewarding Performance. Skolsystemet är väldigt annorlunda i Kanada. Här läser man fem
kurser samtidigt och schemat är samma varje vecka, med två lektioner à 80 min per kurs (kan
variera beroende på kurs). Jag skulle säga att det generellt handlar mer och kvantitet än
kvalitet. Varje vecka är det flera inlämningar, uppgifter och quiz som ska genomföras. I
början upplevde jag detta väldigt stressigt eftersom man har fem kurser att hålla koll på med
flera uppgifter varje vecka. Efter ett tag märkte jag dock att nivån på studierna är mycket
lägre och de kräver inte samma kvalitet på inlämningarna som i Sverige. När halva terminen
har gått har de flesta kurser ”midterms”, vilket innebär en intensiv period med många prov
och inlämningar. De sista två veckorna på terminen har man något som heter ”final exams”,
där man testas på allt innehåll i kurserna.

Boende
Som utbytesstudent är man garanterad boende på Campus om man skulle vilja. Det är dyrt
(cirka 25 000 kr för en termin) men det kan vara värt om man inte orkar leta efter något eget.
Alla boenden på Campus ligger ett stenkast från Universitetet med max 10 minuters gång. De
flesta utbytesstudenter väljer att bo i West eller East Residence eftersom de har kök så man
kan laga mat själv. Jag bodde i West Residence och blev nöjd med mitt val. Det är ett litet
lugnare boende om man inte vill festa så mycket och det är nära till Walmart, Metro och
shoppingcentret för att handla mat eller andra nödvändigheter.

Kostnader
De kostnader som jag betalade var: Flyg (ca 6000-10 000 kr t/r), boende (ca 25 000 kr för en
termin), obligatoriska kostnader som inkludera bland annat busspass, sjukvårdsförsäkring,
tandförsäkring (ca 3500 kr) och visum (50 kr). Generellt skulle jag säga att levnadskostnader
är ungefär samma som i Sverige. Kom ihåg att skatt tillkommer på alla priser som är angivna.

Övriga rekommendationer
Guelph University är ett bra val för dig som vill till Amerika men vill slippa skriva
engelskatest och ansöka om dyra visum (vilket studier i USA brukar innebära). Det är även ett
bra val för dig som älskar sport eftersom detta är väldigt stort på Universitetet. Om du vill
spela någon speciell sport och vara med i ett lag borde du kontakta skolan precis när du fått
din ansökan, för att få en möjlighet att komma med i ett lag. Till sist vill jag rekommendera
några ställen du inte får missa runt om Guelph: Niagara Falls, Bruce Peninsula National Park,
Algonquin National Park, Toronto och Montreal.

Vid frågor, kontakta gärna mig, Frida Bakker, på bakker_frida@icloud.com.

