ERFARINGSRAPPORT

Sosialt på festival og sommerskole i Nederland august 2017
Line Jin Jørgensen og Marina Doderovic dro på sommerskole og festival på CuriousU, som
fant sted på UiS sitt samarbeidsuniversitetet University of Twente. Universitetet ligger i
Enschede, øst i Nederland.
Begge studerer Master i økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor innovasjon.
Mer enn 300 deltagere fra 57 ulike nasjoner deltok i CuriousU. Over 170 sov i hvert sitt telt i
10 dager – det gjorde også våre UiS‐studenter.

Bilde fra teltcampen.
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Av Line Jin Jørgensen og Marina Doderovic

Foran logoen til University of Twente sammen med våre indiske venner. Marina til venstre og Line

Jin til høyre.

Før sommerskolen
Før vi dro på sommerskolen tilbrakte vi tre dager i Amsterdam, Haag og Zaanse Schanz. I
Amsterdam gikk vi på Rijksmuseum, som var utrolig stort museum med mye variasjon. Alt i
fra kunstmalerier av Rembrandt, Van Gogh og andre, til skulpturer, vaser, dukkehus, klær og
våpen fra Renessansen og mye mer. Absolutt et veldig interessant og spennende museum.
Ved dette museet var også kjennemerket «I am Amsterdam» – så det ble selvfølgelig
bildetid. Etter museet ble det vaffel med Nutella. Desserten først, før vi så spiste Patatas –
french fries i nederlandsk stil (french fries med majones). Vi fikk anbefalt at dette var typisk
nederlandsk mat som vi måtte prøve. På kvelden tok vi kanalcruise i flotte omgivelser. Vi
måtte selvsagt innom en tur i Red Light District, som alle andre som er i Amsterdam.
Møte tidligere utvekslingsstudent i Haag
Neste dag dro vi til Haag og møtte vår venn Steven (Chuyen Do) som var utvekslingsstudent i
Stavanger i fjor fra Vietnam. Været i Nederland var typisk Stavanger‐vær. Denne dagen
hadde vi nydelig vær, så dagen ble tilbrakt på Scheveningen‐stranden. Senere på dagen gikk
vi til parlamentet hvor regjeringen arbeider. Haag var en rolig og veldig annerledes by i
forhold til pulserende Amsterdam.

Hva er Amsterdam uten vindmøller?
Dag tre dro vi til koselige Zaanze Schanz med vintage vindmøller i ekte landstil. På hele turen
luktet vi sjokolade, og det viste seg at det var en sjokoladeprodusent i området. I Zaanze
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Schanz leide vi sykler. Det ble et besøk til en nytt kunstmuseum og et besøk et til bryggeri
før turen gikk videre til sommerskolen i Twente.
Overnatting i telt
Vi bestemte oss tidlig for å velge overnattingsalternativet telt! Det gikk overraskende bra å
bo 10 dager i telt. Det var veldig sosialt, og mange av dem som bodde i hytter skulle ønske
at de heller hadde valgt telt.

Faglig innhold
Det var alle slags typer kurs alt i fra finans, lage spill, rent vann, akademisk engelsk,
teknologi, politikk etc. Vi tok et kurs i entreprenørskap der vi hadde dyktige forelesere.

Sammen med Neil Sheridan, han som hadde det meste av undervisningen på kurset vårt.

Kurset trente oss i pitching, jobbe i team og arbeide med forretningsidèer. Line Jin valgte
laget til Melina fra Kina hvor ideen var å tilby et spill for å få relevant arbeidspraksis i store
kjente selskaper, slik at studenter kunne få et klarere bilde av hva som ventet dem etter
endte studier. Marina valgte ideen til Chynna fra USA, hvor to venner fra helt forskjellige
land skulle kunne søke opp fly, hotell og andre fasiliteter på rimeligste vis i en app eller
søkefunksjon.
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Sosialt
Vi gikk på skolen fra 0930‐1600 hver dag utenom en fridag. Etter skoledagen var slutt hadde
vi sosialt program hele dagen. Alt fra Silent Disco, volleyballturnering med grillparty og live
jazzkonsert, skum‐ og vannpistolkrig, escape rooms, konsert med et lokalt band i
festivalteltet med påfølgende disko, filmkveld, felles middag på Happy Italian med festival i
Enschede sentrum.

Premiering på avslutningsdagen
På avslutningsdagen vant Marina sitt lag premie for beste business model canvas, mens Line
Jin sitt lag vant konkurransen med beste ide og beste laginnsats. Siste dag ble avsluttet med
en skikkelig feiring før vi neste dag landet på Sola.

Hvorfor reise på sommerskole?
Vi har hatt en fantastisk opplevelse før og under sommerskolen vi anbefaler alle å delta på
neste års sommerskole i Twente! Få venner, nettverk, oppleve andre kulturer og ikke minst
slå to fluer i en smekk; teoripåfyll og mange sosiale sidearrangement.

Kontakt oss
Har dere spørsmål angående sommerskolen må du gjerne kontakte oss på e‐post, eller
snakke med oss om du ser oss på UiS:
Line Jin: Line.jin.jorgensen@gmail.com
Marina: marinadoderovic@yahoo.com
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