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Toulouse	  er	  en	  rigtig	  studieby,	  og	  man	  kan	  mærke,	  at	  den	  er	  ung	  og	  levende	  når	  

man	  går	  rundt	  blandt	  de	  lyserøde	  mursten	  og	  blåmalede	  vinduer.	  Den	  føles	  rigtig	  fransk	  

med	  gadecafeer	  på	  hvert	  hjørne	  og	  masser	  af	  gode	  restauranter!	  Restaurantpriserne	  er	  

væsentlig	  billigere	  i	  Danmark,	  så	  det	  er	  noget	  jeg	  udnyttede	  ret	  tit.	  Biografture	  koster	  

omkring	  5	  euro	  for	  studerende,	  så	  det	  er	  også	  væsentlig	  billigere	  end	  i	  Danmark.	  Det	  er	  

en	  god	  infrastruktur	  og	  man	  kan	  tilmed	  tage	  på	  weekendtur/dagstur	  til	  pyrænæerne	  og	  

stå	  på	  ski	  eller	  tage	  en	  tur	  ud	  til	  vandet.	  Vi	  var	  også	  på	  enkelte	  dagsture	  til	  andre	  små	  

franske	  byer	  og	  det	  kan	  varmt	  anbefales.	  Toulouse	  har	  dels	  en	  flod	  (Garonne)	  og	  en	  

kanal	  der	  går	  fra	  Toulouse	  til	  Séte	  (Canal	  du	  midi),	  så	  selvom	  der	  ikke	  er	  en	  strand	  og	  

hav,	  har	  man	  stadig	  masser	  af	  mulighed	  for	  at	  se	  vand.	  	  Jeg	  har	  nydt	  godt	  af	  picnic	  og	  

solbadning	  ved	  Garonne	  floden	  og	  løbeture	  og	  cykelture	  ved	  Canal	  du	  midi.	  	  

Jeg	  ankom	  til	  Toulouse	  mandag	  den	  14.	  januar,	  hvorefter	  introduktionsugen	  før	  

studiestart	  begyndte	  den	  15.	  januar.	  Det	  er	  nemt	  at	  komme	  fra	  lufthavnen	  og	  ind	  til	  

byen	  med	  en	  shuttlebus	  der	  kører	  direkte	  til	  midtcentrum	  ved	  metro	  stationen	  “Jean-‐

Jaures”.	  	  Da	  jeg	  ankom	  forholdsvis	  sent,	  havde	  jeg	  bestilt	  et	  hotelværelse	  til	  den	  første	  

nat.	  Universitetet	  ligger	  tæt	  på	  metro	  stationen	  Compans	  Caffarelli,	  som	  også	  er	  meget	  

tæt	  på	  centrum	  (her	  går	  shuttlebus’en	  fra	  lufthavnen	  også	  til).	  Metronettet	  er	  rigtig	  godt	  

og	  ikke	  mindst	  billigt	  for	  studerende.	  Et	  månedskort	  til	  metroen	  koster	  10	  euro	  og	  det	  er	  

derfor	  en	  rigtig	  god	  måde	  at	  komme	  rundt	  på.	  Derudover	  har	  Toulouse	  også	  et	  

bycykelsystem,	  hvor	  man	  kan	  leje	  en	  cykel	  og	  så	  stille	  den	  tilbage	  på	  en	  anden	  

cykelstation.	  Stationerne	  er	  i	  hele	  byen,	  så	  det	  er	  også	  en	  god	  måde	  at	  komme	  rundt	  på	  

(også	  når	  metroen	  lukker	  ved	  midnat	  i	  hverdagene	  og	  efter	  kl.	  1	  i	  weekenden).	  	  

Jeg	  tog	  tirsdag	  hen	  til	  skolen	  og	  blev	  herefter	  dirigeret	  videre	  til	  det	  kollegium,	  

jeg	  skulle	  bo	  på.	  Kollegiet	  lå	  ved	  en	  metro	  station	  som	  hedder	  ”Faculté	  de	  Pharmacie”	  

og	  det	  tager	  omkring	  20	  min	  i	  metro	  at	  komme	  i	  skole	  derfra.	  Der	  er	  ikke	  et	  særligt	  

spændende	  område,	  men	  føles	  dog	  meget	  trygt.	  Canal	  du	  midi	  ligger	  meget	  tæt	  på,	  så	  

der	  er	  derfor	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  løbe/gå	  en	  tur	  i	  et	  grønt	  område.	  Det	  er	  helt	  sikkert	  

at	  foretrække	  at	  få	  et	  værelse	  på	  kollegiet	  ”Arsenal”,	  som	  ligger	  klods	  op	  af	  



universitetet.	  Selv	  om	  det	  ikke	  står	  på	  ansøgningen,	  når	  man	  søger	  om	  kollegium,	  	  ville	  

jeg	  forsøge	  mig	  med	  at	  skrive	  ”Arsenal”	  og	  ”chambre	  renové”.	  De	  renoverede	  værelser	  

har	  eget	  bad	  og	  toilet,	  hvorimod	  de	  traditionelle	  værelser	  deler	  toilet	  og	  bad,	  som	  findes	  

ude	  på	  gangen.	  Der	  er	  en	  måneds	  opsigelse	  på	  værelserne,	  så	  man	  kan	  tage	  en	  måned	  

og	  i	  det	  tidsrum	  finde	  noget	  andet,	  hvis	  man	  ikke	  er	  tilfreds	  med	  sit	  værelse.	  

Kollegieværelserne	  er	  billige	  og	  et	  renoveret	  værelse	  (som	  jeg	  havde)	  koster	  226	  euro	  

om	  måneden.	  Livet	  på	  kollegium	  i	  Frankrig	  er	  ikke	  særlig	  socialt.	  De	  fleste	  går	  ind	  i	  

køkkenet	  og	  laver	  mad,	  hvorefter	  de	  så	  tager	  deres	  mad	  med	  ind	  på	  deres	  eget	  værelse.	  

Størstedelen	  af	  min	  vennegruppe	  i	  Toulouse	  boede	  på	  kollegium,	  men	  der	  var	  også	  

nogle	  stykker	  der	  havde	  indkvarteret	  sig	  privat	  og	  det	  fungerede	  også	  ret	  godt.	  Det	  er	  

helt	  sikkert	  en	  anden	  oplevelse,	  og	  man	  kan	  nok	  få	  øvet	  sit	  franske	  lidt	  mere	  ved	  at	  bo	  i	  

et	  bofællesskab	  med	  et	  par	  franske	  studerende.	  	  

Undervisningen	  var	  af	  blandet	  kvalitet.	  Noget	  af	  det	  vil	  jeg	  sige	  er	  væsentlig	  

under	  Københavns	  Universitets	  standard	  og	  andet	  var	  i	  samme	  klasse	  som	  de	  bedste	  fag	  

på	  Københavns	  Universitet.	  Toulouse	  School	  of	  Economics	  er	  kendt	  for	  at	  være	  gode	  til	  

mikro-‐fag.	  Jeg	  havde	  Industrial	  Organization,	  og	  det	  var	  en	  meget	  kompetent	  og	  

engageret	  underviser,	  der	  havde	  faget.	  Andre	  fag	  var	  lidt	  roede	  og	  ustrukturerede	  og	  

professoren	  kunne	  ikke	  give	  klar	  besked	  om	  eksamensform	  m.v.	  På	  den	  måde	  kan	  

universitet	  godt	  virke	  ret	  uprofessionelt	  og	  langsomt	  i	  betrækket.	  Eksamensdatoer	  fik	  vi	  

omkring	  2-‐3	  uger	  før	  eksamen.	  Jeg	  tog	  ydermere	  nogle	  fag	  på	  IAE	  (management).	  Jeg	  vil	  

tro	  det	  svarer	  til	  fag	  man	  kan	  tage	  på	  CBS.	  Undervisningen	  fordelte	  sig	  mellem	  

forelæsninger	  og	  case-‐studies.	  Det	  var	  en	  sjov	  og	  anderledes	  måde	  at	  lære	  på.	  Case-‐

undervisningen	  var	  altid	  hektisk	  og	  havde	  korte	  deadlines.	  Vi	  havde	  typisk	  2	  timer	  til	  at	  

løse	  en	  case	  i	  grupper,	  hvorefter	  den	  skulle	  præsenteres	  eller	  afleveres.	  Hvis	  man	  har	  

nogle	  interesse	  i	  management-‐fag,	  vil	  jeg	  helt	  sikkert	  anbefale	  at	  følge	  fag	  på	  IAE.	  Jeg	  

havde	  en	  underviser	  ved	  navn	  Katrin	  Sele	  i	  International	  Management	  and	  Strategy	  og	  

Organizational	  Theory	  and	  Leadership	  og	  hende	  kan	  jeg	  varmt	  anbefale.	  	  

Alt	  i	  alt	  havde	  jeg	  et	  fantastisk	  semester	  i	  Toulouse	  og	  vil	  helt	  sikkert	  opfordre	  

folk	  til	  at	  tage	  af	  sted!	  


