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Motivation for valg af University of Mannheim
Mit primære mål med udvekslingsopholdet kan deles op i to. Dels at opleve et nyt lands kultur
igennem mødet med lokale studerende og muligheden for at drage på smårejser ud fra byen. Dels at
følge fag inden for spændingsfeltet empirisk økonomi og finansiering/regnskabsanalyse. Økonomi
på KU har et ret begrænset udbud af anvendte og empirisk orienterede fag. Her har University of
Mannheim sin force. Universitetets to stærkeste fagområder er business og økonomi. Begge
fakulteter er anerkendte for et stærkt fokus på forskning, hvilket betyder, at man i mange fag
kommer til at blive undervist af professorer, der også forsker i netop dette område.
At bo i Mannheim
I efteråret valgte jeg at søge om at bo på et kollegieværelse (Hafenstrasse). Alle værelser bliver
frigivet samtidigt, så det er vigtigt at være klar, hvis man ønsker at bo i rimelig afstand til
universitetet. Et kollegieværelse koster typisk 2300 kr. i måneden. Det er omtrent det generelle
prisniveau for et værelse. En hel del studerende vælger at bo i en delt lejlighed i byen, hvilket også
er en god mulighed. På den måde kommer man til at møde flere lokale studerende.
”Wohngemeinschaft”, som disse delte lejligheder kaldes, er ganske udbredte i Mannheim. Det
generelle prisniveau er væsentligt lavere end i Danmark. Fødevarer er typisk 30-50 % billigere,
mens tøj er lidt billigere.
Byen er karakteriseret ved at de to floder Rihnen og Neckar mødes. Der bor lige godt 300.000 og en
stor andel er tilflyttere fra i høj grad Tyrkiet. Det er en by karakteriseret ved en stor grad af industri
og et universitet med et meget højt fagligt niveau.
20 km. vest og øst for byen rejser bjergene sig og udgør et meget smukt landskab. Særligt
Heidelberg er anbefalelsesværdigt. Der er varmt og solrigt, hvilket tilsammen gør at området er
ideelt for dyrkning af hvidvin, herunder særligt Riesling.
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Livet som udvekslingsstuderende
”Visum” er en lokal studenterorganisation, der arrangerer alverdens forskellige ryste-sammen tiltag
for udvekslingsstuderende hver uge over semesteret. De er typisk meget velorganiserede og godt
kommunikeret ud. Det er helt generelt for arrangementerne, at alt er velforberedt og velafviklet. Der
er også mulighed for at følge en sprogkursus inden semesteret begynder. Jeg har kun hørt rigtig
godt om dette. Det giver mulighed for, stille og roligt, at møde en masse andre
udvekslingsstuderende.
Valgfag
I løbet af mit semester fulgte jeg følgende fag:
-

Seminar: The Economics of Information and Communication Technologies (Irene Bertchek)

-

Seminar: Empirical Industrial Organization (Kathleen Nosal)

-

Applied Microeconometrics with STATA (Andrea Weber + Perri Serigan)

-

ACC 532: Security Valuation and Financial Statement Analysis (Holger Daske)

-

FIN 603: Empirical Finance (Eric Theissen)

De første tre er fag (bachelor/kandidat) fulgt på økonomisk institut. De sidste to er fag (kandidat)
fulgt på business skolen. Generelt kan du følge alle fag på tværs af fakulteterne, såfremt du opfylder
kriterierne. Det er væsentligt at bemærke, at jeg havde svært ved at få lov til at følge økonomifag på
kandidatniveau på trods af, at jeg er kandidatstuderende pga. de høje krav til gennemførte fag. De
fleste fag krævede 4 advanced courses, som alle degree-studerende obligatorisk skulle følge.
Kandidatuddannelsen i skoleåret 2012/2013 var kendetegnet ved at være meget fokuseret mod
eliten idet kun ca. 25 blev optaget selvom ca. 250 hvert år gennemfører bacheloruddannelsen. Ved
kontakt til de individuelle undervisere kan du få adgang til et fag, såfremt de tænker, at du opfylder
adgangskravene. Det betød, at jeg kunne følge øvelsen i Empirisk Industriøkonomi

Konklusion
Til forskel fra en typisk udvekslingsstuderende fokuserede jeg rigtig meget på studierne. Det er alt
sammen et spørgsmål om prioritering. Hvis man ønsker at møde en hel masse internationale
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studerende er der rigtig gode muligheder for det på dette universitet. Der er også gode muligheder
for at tage på ture til München, Frankfurt, Heidelberg og ned til alperne.
Hvis dit primære ønske er at følge fag på et meget højt niveau, så er Mannheim et godt valg. Jeg har
været særdeles glad for det høje faglige niveau blandt underviserne og de meget veltilrettelagte fag.
Det stærke fokus på universitetet mod erhvervslivet gør, at det ofte er tydeligt at se, hvad du kan
bruge de enkelte fag til. Alt i alt vil jeg varmt anbefale at studere på University of Mannheim, hvis
du har lyst til faglig fordybelse, undervisere i særklasse og lyst til at møde lokale såvel som
internationale studerende.

