
ERASMUS ODENSE 
 

Odense Fiona irlan kokatutako hiria da. Ez da oso handia, baina Danimarkako hirugarrena da. Hango 

bizimodua ez da gurearen bezalakoa, baina erraz ohituko zara. Esaterako, ez dituzte gure ordutegiak 

jarraitzen;  haien bazkaltzeko ordua  goizeko 11-12ak bitarte da, dendak astean zehar arratsaldeko 

6retan eta asteburuan arratsaldeko 4retan ixten dituzte, supermerkatuak, aldiz, egunero daude 

irekiak, gaueko 10ak arte batzuetan… 

Hasteko, argi izan beharko duzu Danimarka ez dela herrialde merkea. Nahiko garestia da dena, baina 

beti topatuko duzu eskaintzaren bat. Alde batetik, supermerkatuetan astero egiten dituzte 

merkealdiak produkturen batean, eta modu honetan diru nahikoa aurrez daiteke. Gainera, 

garrantzitsua da jakitea Odensen topatuko dituzun supermerkatu merkeenak Aldi eta Neto direla. 

Famatuena agian Fakta da, eta ez da oso garestia, baina Super Brugsen motatakoak saihestea hobea 

da. Bestetik, gauetan irteteko ere leku merkeagoak daude, batez ere Erasmus jendea topatuko duzu 

bertan, eta egun ezberdinetan jaialdiak egon dira. Adibidez, ostegunetan Australian tabernan ordu 

batez garagardoa dohainik izango da, eta hortik aurrera izango dituzten prezioak aurkituko dituzun 

merkeenak izango dira. 

Bestetik, hizkuntzari dagokionez, denek hitz egiten dute ingelesez, beraz ez duzu komunikatzeko 

arazorik izanen. Dena den, danesa ikasi nahi izanez gero Learn Dansk-en doako kurtsoak izango 

dituzu. Bertara joateko, lehenbizi paper eta baimen guztiak amaitu beharko dituzu, eta orduan hara 

joateko unibertsitatean bertan egin behar da eskaera. Ez da hizkuntza erraza eta euskara eta 

gazteleraren oso ezberdina da, baina gustura ibili ginen ikasi nahian. Klase hauetan Erasmuseko edo 

Gradu osoko ikasle atzerritarrak topatuko dituzu, beraz ez da erraza hainbat nazionalitateko jendeari 

hizkuntza bat irakastea, baina harremanatzeko eta danesa pixka bat ikasteko leku ona da. 

Dena den, hau guztia aurkezpen egunetan azalduko dizute, beraz lasai egon. Zailena agian bizitzeko 

baimena eta CPR-a egitea izango  da, baina Unibertsitatean azalduko dizute dena eta arazoren bat 

izanez gero, laguntzeko prest egongo dira. 

Learning agreement-ari dagokionez, Danimarkan haiek eskaintzen dizkizute irakasgaiak eta zu EHU-

koekin konbalidatzen saiatuko beharko zara. Hala ere, behin Danimarkan egonik beste irakasgairen 

batean matrikulatzeko aukera izango duzu hangoekin hitz eginez, eta Learning Agreement-a 

aldatzeko arazorik ez duzu izango.  

Zaila da 5 hilabetetan gertatutako guztia laburtzea eta aholkurik garrantzitsuenak aipatzea, beraz, 

informazio gehiagorik nahi izanez gero Esti edo Itziarrek nire kontaktua emango dizute. 

Agur bero bat, 

Amaia Carrillo 


