
Erfaringsrapport fra udvekslingsophold i Maastricht  
 

I forårssemestret 2013 var jeg udvekslingsstuderende på School of Business and Economics(SBE) i 

Maastricht. Man kan godt sige at jeg kom med på et afbud. I efteråret 2012 blev jeg tildelt en 

restplads på Maastricht University, som Økonomisk Institut på Københavns Universitet har en 

udvekslingsaftale med. Forløbet fra jeg ansøgte til jeg blev optaget og tilmeldt fag på SBE gik utro-

ligt nemt. Blandt de mange restpladser valgte jeg til dels at tage til Maastricht fordi universitetets 

hjemmeside var overskuelig og fagbeskrivelserne let tilgængelige. Maastricht University ligger 

forholdsvis højt på de internationale ranglister, og så var det mit indtryk, at hollændere generelt er 

rigtig gode til engelsk. At det var en mindre universitetsby tiltalte mig også. Jeg søgte ikke så meget 

den kulturelle oplevelse, men mere høj faglighed og et afbræk fra studielivet i København. 

 

Ankomst og bolig: 

Jeg tog med fly fra København til Bruxelles og derfra toget til Maastricht. Jeg ankom ret sent om 

aftenen, men det var nemt at finde vej, Maastricht er kun en lille, hyggelig by. I foråret 2013 er der 

blevet oprettet en billig rute fra København til Eindhoven, som man med fordel kan benytte sig af 

(http://www.transavia.com/). Jeg overnattede på ”De Hofnar” (http://www.hofnarmaastricht.nl/), 

som er et lille Bed & Breakfast, de første nætter, inden jeg kunne flytte ind på mit værelse. Det kan 

være rigtig svært at finde et godt sted at bo til en overkommelig pris i Maastricht. Jeg tog det første 

og bedste. Jeg betalte 3600 kr. i månedlig husleje for et værelse på 10 kvm, hvor jeg delte køkken 

og bad med fire andre studerende. Huset lå op af byens markedsplads og meget centralt. De fleste 

udvekslingsstuderende bor på Guesthouse, hvor det er nemt at skabe sig et netværk. Det er muligt at 

søge om bolig på http://www.maastrichthousing.com/, og det vil jeg klart anbefale. Særligt Guest-

house Volksplein er rigtig hyggeligt.  

 

Universitetet: 

Universitetets fysiske rammer er helt i top; lokaler, kaffebar, kantine og ikke mindst universitetsbib-

lioteket er godt indrettet og virker gennemtænkt. Universitetet har international karakter, og stude-

rende fra hele verden læser her, særligt mange tyskere. Undervisningen er bygget op omkring 

Problem-based Learning(PBL), som er et problembaseret læringsmiljø, hvor man i grupper på 

omkring 10 studerende og en underviser analyserer og diskuterer forskellige relevante 

problemstillinger. Denne undervisningsform er meget spændende og udfordrende. Der kræver mere 

forberedelsestid, men udbyttet er gode diskussioner. Jeg skulle normalt beregne forberedelse på 

omkring 10 timer til 2 timers undervisning. Det er selvfølgelig udfordrende at skulle beherske nye 

faglige begreber på engelsk og et højt akademisk abstraktionsniveau. Bemærk, at kandidatdelen er 

etårig i Holland, og de studerende skriver speciale i forårssemestret, derfor er udvalget af fag lidt 

mindre i den periode.  



Kursusbeskrivelser: 

Jeg fulgte kurserne ‘Industrial Economics’, ‘Psychology and Economics’, ‘Nature of Human 

Motivation’, ‘Public Policy Evaluation’ og ‘International Negotiating Skills.’ Det er muligt at gå 

ind og læse kursus-beskrivelserne og se andre fag på universitetets hjemmeside 

http://www.maastrichtuniversity.nl/ 

• ‘Industrial Economics’ giver teoretisk indsigt i den industrielle økonomi ved hjælp af 

økonomiske værktøjer såsom optimering af adfærd og spilteori. Jeg synes ikke, at kurset var 

skruet godt sammen, arbejdsbyrden var for stor, professoren lidt ligeglad, og det var svært at 

vide, hvad man forventede af os til eksamen. Faget udbydes også på Københavns 

Universitet, og det er måske bedre at tage faget der.  

• ‘Psychology and Economics’ giver indblik i de vigtigste psykologiske processer, der opstår i 

beslutningstagningen. I kurset sammenlignes grundlæggende principper for rationalitet med 

individets faktiske adfærd. Her fungerede PBL virkelig godt med mange interessante 

diskussioner.  

• ‘Public Policy Evaluation’ giver en introduktion til metoder til evaluering af offentligt 

finansierede projekter. Vi diskuterede og anvendte Logframe Analysis til at forme vores 

egne rapporter, hvor vi evaluerede et statsligt projekt. Kurset var meget praktisk, og man 

blev øvet i præsentationsteknik.  

• ‘Nature of Human Evaluation’ giver en struktureret indsigt i målingen af præferencer og en 

forståelse af, hvordan forskelle i præferencer påvirker økonomiske resultater. Her var 

arbejdsbyrden også stor med rigtig mange nye videnskabelige artikler. 

• ‘International negotiating skills’ giver en introduktion til forhandlingsteknik, og i kurset 

bliver man konfronteret med forskellige forhandlingssituationer.   

 

Prisniveau: 

Dagligvarer i Maastricht er generelt lidt billigere end i Danmark. Studiematerialer er lidt dyrere, og 

i begyndelsen af hver blok skal der anskaffes bøger og printes rigtig mange artikler. Det er også en 

udmærket idé at købe sig en cykel.  

 

Socialt liv: 

Der er rig mulighed for at møde andre Erasmus-studerende i netværket ESN Maastricht 

(http://www.esn-maastricht.nl/), som arrangerer masser af sociale arrangementer i hele semestret, 

gennemsnitligt to pr. uge. Der er også en velkomstuge før semesterstart, og det er en god idé at 

deltage. Way2go arrangerer populære ture, specielt Discover Holland. Tjek det ud på 

http://www.way2go-maastricht.com/.  Jeg var heldig og blev optaget i Maastricht University Choir, 

et kor med 80 mennesker (http://www.universiteitskoormaastricht.org/en).  I min fritid var jeg også 

frivillig i boghandlen Books4life(http://books4lifemaastricht.wordpress.com/).  


