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- Akkurat nå jobber jeg hos Illuminate Consulting Group, et
amerikansk firma som gjør forskningsoppdrag og tilbyr strategisk
rådgivning for akadmiske institusjoner, interessegrupper og
kunnskapsdepartementer, forteller Andreas.
Han har pause fra studiene mens han er utplassert, og regner med
å bruke fire år på å fullføre BA-graden sin.

Spenstig studieløp
Andreas reiste ikke til Canada gjennom et

United World Colleges

norsk universitet. Han ble heller inspirert til
å søke stipend etter å ha fullført
International Baccalaureate (IB) ved United
World Collage (UWC).
- Jeg ønsket å reise ut og se verden, og
Vancouver var en storby som tilbyr både
vintersport og friluftsliv samt et rikt urbant
miljø, forteller Andreas. Han søkte og kom
inn på samfunnsøkonomistudier ved Simon
Frasier University høsten 2011.
Etterhvert ble han hekta på antropologi, og
fant ut at han kunne fullføre begge to gradene.
- Dette er en av de tingene jeg liker best ved Canada: at det er
mer fleksibelt og mer valgfrihet i forhold til de studieløpene man
ønsker selv. Jeg har lagt opp løpet sammen med en av
rådgiverene her ved universitetet, slik at også praksisperiodene
passer inn.

Ønsket en solid utdannelse
- Før jeg dro hadde jeg forventninger om at jeg skulle få en god
og utfordrende utdannelse. De første semesterene bodde jeg på
campus, og det var det beste valget jeg har gjort. Der ble jeg
raskt inkludert i miljøet, møtte mange i samme situasjon. Det
gjorde at jeg trivdes veldig godt og fant meg godt tilrette.

Hvordan er studieprogresjonen?
Andreas forteller at han fort lærte at skippertaksmetoden ikke
fungerte i Canada.
- Undervisningen var lagt opp med et tettere løp og innleveringer
annenhver uke, stort pensum og mye tekstproduksjon. Dette var
et sjokk! Men det gjaldt å omstille seg, og i dag er jeg er
takknemlig for opplegget, da det passer meg veldig godt.
- Jeg ville ikke klart et opplegg med en avsluttende eksmaen på
slutten av semetseret.

A

Noe du husker fra den første tiden?
- På det første faget var det nesten 600 studenter inne på
forelesninger i mattematikk! Men antallet minker utover utover
studieløpet, og der jeg er nå så er vi rundt 25 på forelesningene.

Fortell om CoOp-ordningen i arbeidslivet
- Co-op var en tilleggsbonus, noe som jeg ikke visste om på
forhånd. Ordningen består av en database som vi studenter har
tilgang til slik at vi kan lese stillingsutlysniger fra firmaer som
ønsker seg studenter.
- Vanligvis er en periode på fire måneder med mulighet for å
forlenge fire måneder til om studenten og arbeidsgiver ønsker det.
For å fullføre co-op programmet må studenten fullføre fire firemåneders perioder over studieløpet, men mange elever velger å
ikke fullføre programmet og ta de periodene de har kapasitet til.
Han bor i San Fransico under praksisperioden, men skal tilbake til
Vancouver når oppdraget er utført. Arbeidsoppgavene hos
Illuminate innebærer blant annet å oppdaterer en større database
som sammenligner ulike studieprogrammer med henhold til
studieavgift, den har opplysninger om 150 institusjoner i 20 land.
Resultatene utvikles så til et produkt som selges til ulike kunder,
og som kan brukes på konferanser og i forskjelle rapporter. I
tillegg jobber teamet som Andreas er en del av med prosjekter og
rapporter angående rankings, internasjonalisering av utdanning og
strategisk utvikling for institusjoner.

Andreas sammen med sin nåværende sjef, Daniel Guhr.
- Der jeg jobber nå er sjefen min, Daniel Guhr, som også er
eieren, blitt som en mentor og gir meg råd i mitt utdanningsløp.
Han har et enormt stort nettverk og det har hjulpet meg ved flere
anledninger.
I tillegg til Illuminate har han jobbet ved et IT-selskap i Bangalore,
et stort IT selskap, med 150 000 ansatte. 95% av de ansatte er
indere, og jeg i et kartleggingsprosjekt om kulturell kompetanse.
Dette var en kombinasjon av mine studier innen antropologi og
økonomi som jeg fikk utviklet under praksisopholdet.
Den andre co-op Amerikanske generalkonsulen i Vancouver. Her
fikk han innsikt i de bilaterale forbindelsene mellom USA og
Canada.
Merk at du får lønn under praksisperioden.
- Om man jobber innenfor ingenør-, olje- og teknologiindustrien
kan tjene opp mot 60 000 NOK i løpet av de fire månedene. Det er
faktisk skolepenger for et fullt semester, så det er en svært
gunstig ordning!

Er det andre ting ved Canada du vil
fremheve?
Andreas peker på at det er lett å få arbeidsvisum med kort

søknadstid som gir flere muligheter for å jobbe som praktikant i
ulike bedrifter og institusjoner. I tillegg kan elever på studentvisum
jobbe 20 timer i uka uten å ha arbeidsvisum, som gjør at man kan
jobbe deltid ved siden av studiene.
- Du får fire års visum med en gang, det er en ganske grei
søknadspross for å komme til landet, i motsetning til f.eks. USA,
som er ganske tungvint.

Hva synes du er mest attraktivt med å
studere i Canada?
- Det er helt klart at man kan jobbe mens man er student, noe
som gir verdifull arbeidserfaring samt også mer penger å rutte
med.
Han er overrasket at så få norske studenter ikke vurderer Canada
mer seriøst når de gjør research på land å studere i.
- En BA grad fra Canada gir et godt utgangspunkt for å søke seg
inn på de gode universitetene i USA. Dermed er du ekstremt godt
posisjonert hvis man ønsker å fullføre et studieløp på dette nivået.
- Det som er mest gøy er å lære nye metoder og arbeidsoppgaver
i den profesjonelle industrien. Selv om det er korte periode, så har
jeg jobbet i tre forskjellige land og lært meg å bruke spesielle
dataprogram og fått unik arbeidserfaring på høyt internasjonalt
nivå.

Fremtidsplaner
Det er uvisst om han får bruk for dette når han kommer hjem til
Norge.
- Den ekstra tidsbruken og relevansen for det norske
arbeidsmarkedet er nok usikkert ennå, medgir han. Jeg har lyst å
jobbe med internasjonale oppgaver, kanskje helst innen
diplomatiet eller i bedrifter som opererer i utlandet.
- Jeg setter pris på min norske bakgrunn og mine norske røtter, og
ønsker å bo der, samtidig som jeg jobber internasjonalt på et vis.
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