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Jeg var i Maastricht i Holland i perioden september 2013 til januar 2014. Maastricht kører, til forskel for 

mange andre universiteter, med blokstruktur. Det vil sige, at hvert fag varer 7 uger, hvor eksaminer og 

undervisning er inkluderet i denne periode. Det vil sige, der er meget der skal læses på denne korte tid. 

Dette tillægges at de udelukkende kører med amerikanske lærebøger, som altid har minimum 500 sider. 

Der er dog rigeligt med tid til komme igennem det store pensum for hvert fag har maksimalt 2 moduler om 

ugen. Derfor havde jeg kun 8 timer om ugen dernede i dernede i de 2 første blokke.  

For at få fuld ECTS med hjem skal man tage 3 blokke. Blok 1 og blok 2 kører fra september til december 

uden ferie, som de fleste kender det med efterårsferie og evt blokferie. Den eneste ”ferie” der reelt er, er 

hvis ens eksaminer ligger tidligt i eksamensugen for blok 1, da blok 2 starter den første mandag efter den 

sidste eksamen. Juleferien er til gengæld på minimum 2 uger, hvilket er enormt rart.  

Der er forskel på blok 3 kontra blok 1 og 2. Blok 3 varer kun 2 uger, giver meget få ECTS og er en såkaldt 

”skill period”. Det vil sige, du lærer at blive bedre til enten præsentationer, excel eller at tænke kreativt. 

Det er altså ikke økonomi, matematik, eller finansiering, som man traditionelt tager fag i. Denne periode er 

meget lidt krævende skolemæssigt set og der er derfor fint med tid til at sige farvel til dem man kender.  

Blok 1 og 2 derimod, er lidt forskellig fra derhjemme afhængigt af hvilke fag man tager. De statistiske fag 

kører den traditionelle med forelæsninger og øvelser, det vil sige 1 forelæsning om ugen og 1 øvelse om 

ugen. Til gengæld er der en mindre aflevering samt præsentation hver uge i disse fag. Præsentationen er 

altid om afleveringen som alligvel skal laves. De fleste andre fag, som ikke er statistiske, dvs. Fx finansiering 

eller HR har det Maastricht universitet promoverer sig på det såkaldte ”problem based learning”. Dette 

ligner mest af alt gymnasiet. Man har meget få forelæsning, hvis nogen overhovedet, 90% af al 

undervisning er øvelser. Øvelserne foregår så typisk på den måde at en lille gruppe, 3-4 personer, har 

forberedt en præsentation, denne kan enten være baseret på den aflevering man har den pågældende uge, 

eller det pensum man skal læse til den pågældende dag. Præsentationen skal udfylde hele modulet, som 

altså er 2 timer. Det er rigtig god måde at få trænet præsentationer på, som der ellers på 

naturvidenkabeligt fakultet ikke er mange af. Der er nærmest kun mundtlige eksaminer. Desuden bliver 

man presset til at tale engelsk i længere tid, så det faglige engelske bliver også udfordret her. Og dette, rent 

skolemæssigt, er også det der er den største kontrast til den uddannelses jeg kender her hjemme fra, 

nemlig de mange præsentationer og afleveringer. 



I fritiden kan man lave forskellige ting i Maastricht. På Guesthouse, hvor jeg boede, er tennisbane, 

basketballbane og ”fodboldbane” lige nedenfor døren. Der er ofte nogen, der vil spille det ene eller andet 

hvis man spørger, så hvis man godt kan lide sport er det bestemt en mulighed. Banerne har åbent døgnet 

rundt, så det er kun ens nattesyn der sætter begrænsningen for hvor længe man kan spille. Herudover er 

der en forholdsvis stor gågade med butikker af forskellig slags, så hvis man er shopper, er der også 

mulighed for det. 

 Om aftenen og natten er mulighed for at gå ud. Der er ofte fest på Guesthouse mere eller mindre uanset 

ugedagen. Den eneste dag, hvor der stort set aldrig var fest, var søndag aften. Men hver eneste tirsdag er 

”international Tuesday”, hvor Cafe Clinique har åbent for internationale studerende, så man kan feste 

sammen. Der er typisk et udklædningstema, så det ikke er den samme fest hver uge. Hvis ikke det er 

tirsdag, eller hvis man ikke har lyst til at tage til international Tuesday, så kan man tage til nogle af de øvrige 

barer i byen. Der er blandt andet en irsk pub, som er rigtig hyggelig, der er ikke kun techno musik, men 

mere rock musik, hvilket kan være rart. Der bliver serveret gode irske øl og så er der billiardbord, hvilket 

også kan bruges i dagtimerne. Ud over denne er Highlander, som jeg personligt kun har brugt omkring 1 

time i. Mest af alt fordi de fleste fester foregik andre steder. Men her er der bordfodbold og ellers meget 

traditionelt. Sidst men ikke mindst vil jeg nævne Allah. Det er også en bar/club, og her foregår klart de 

fleste fester. Alene af fordi den lukker sidst i byen, omkring 4-5-tiden, mens de førnævnte lukker kl 2. Dette 

er et normalt diskotekssted med technomusik, masser af mennesker, som i du står som sild i en tønde og et 

meget blandet miljø, som ikke kun er studerende, men også andre unge, samt svagt ældre mennesker. 

Til sidst vil jeg kort fortælle om Guesthouse. Dette er et stort boligkompleks, hvor 80% af alle de 

internationale studerende bor. Der må ikke bo hollændere, som man er sikker på at møde andre nationer. 

De fleste kommer fra Spanien og Tyskland, men generelt set er der mange nationer repræsenteret både fra 

Europa og Amerika. Jeg boede selv i C-bygningen, hvor der er fælles køkken, bad og toilet, men hvor der 

kun bor 1 personer per værelse. Køkkenet var for det meste af tiden ikke særlig lækkert, da mange 

”glemte” at rydde op efter sig selv. Der var ikke mange forskellige ting i køkkenet, som skåle og kagerulle og 

andre ting man kunne få lyst til at bruge undervejs. Så hvis man godt kan lide at stå i køkkenet og kreere 

kan dette sted ikke anbefales. Men til gengæld er der rummenes str fine. Møblerne er dog generelt i den 

meget billige ende, trods den dyre husleje på omkring 4000 kr. Per måned for 14 m2. Og som sidenote skal 

man selv sørge for dyne, lagen og dynebetræk. 

Menneskene i Guesthouse er der meget sociale og som sagt er der også tit fest. Der er også mange der 

tager ud at rejse i weekenderne, så hvis man har lyst til at opleve europa og har sparegrisen i orden, er der 

rig mulighed for dette. På mit køkken lavede vi også fællesmad 4-5 gange, hvor hver nation på køkkenet 



lavede en typisk ret eller 2 og så samledes alle fra køkkenet for spise sammen og prøve maden fra de 

andres lande. Dette var en stor succes og kunne ofte gøre meget billigt, hvilket vil sige 3-4 euro per mand.      

Jeg synes selv det var et rigtig sjovt ophold, hvor man lærer sig selv bedre at kende og lærer andre kulturer 

at kende. Man lærer også meget om hvordan de gør i andre lande mht skolegang osv. Man bliver udfordret 

på nye måde igennem sprog og ny dagligdag, hvor man skal klarer sig selv fuldstændigt, da forældre eller 

anden familie ikke lige kan smutte forbi. Jeg kan klart anbefale folk at tage af sted. Det er hele oplevelsen 

værd, både fagligt og socialt. 


