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Van 11 tot 18 juli 2015 volgde ik in Tallinn de zomercursus ‘Money and Banking, International
Financial Law, and International Trade Law’.
Elke dag was er een hoorcollege en een groepsdiscussie. Onze groep bestond uit vijftien studenten,
waarvan vijf Zuid-Koreanen, twee Finnen, twee Oostenrijkers, twee Zwitsers, twee Belgen, een
Mexicaan en een Turkse.
De lessen waren zeer goed te volgen omdat de onderwerpen die behandeld werden ook al deels zijn
besproken in een aantal vakken aan de UHasselt, zoals bijvoorbeeld in ‘Economische en politieke
integratie in het naoorlogse Europa’, ‘Economie’ en ‘International Business Law’.
Na de eerste les op maandag was er een openingsreceptie voor alle studenten van alle
zomercursussen. Er waren hapjes en drankjes, er trad een band op en dit vormde de ideale
gelegenheid om studenten van over heel de wereld te ontmoeten.
De lessen eindigden meestal om 13.00 uur. ’s Namiddags trok ik dan ook vaak de ‘Oude Stad’ in om
Tallinn te ontdekken. De studentenhostel, waar ik verbleef, was op 10 minuten wandelen van de
Oude Stad. Tallinn is werkelijk een mooie, gezellige stad en tegelijk ook een echte studentenstad. De
rustige stad van overdag verandert ’s avonds in een stad vol ambiance en studenten die op straat
komen om iets te gaan drinken in de talrijke cafeetjes.
Ik had op voorhand een ‘Pocket Guide’ gekocht met een stadsplan, om zeker te zijn dat ik alle
bezienswaardigheden zou hebben bezocht. Om de week af te sluiten, heb ik nog een Free Walking
Tour gedaan: een inwoner vertelt je dan de geschiedenis van zijn stad. Ook heb ik de kans gekregen
om met de ferry naar Finland te gaan en heb ik Helsinki bezocht.
Ik kan deze week beschrijven als een boeiende ervaring in een sprookjesachtige stad. Voor mij was
het de ideale combinatie van ‘iets bijleren en toch ook een beetje vakantie nemen’. De zomercursus
is zeker een aanrader!

