
Erfaringsrapport: Boston College 2011/12 (Økonomi) 

Mit studieophold på Boston College (2011/12) har været en fantastisk spændende og lærerig oplevelse! Jeg 

håber derfor at denne erfaringsrapport kan være behjælpelig med stort og småt i planlægningen af dit 

studieophold. Yderligere spørgsmål vedr. Boston College eller studie livet i USA generelt er selvfølgelig 

mere end velkomne på rasmusmosejensen@gmail.com.  

God fornøjelse! 

Rasmus Mose Jensen 

Om BC og Boston 

Lad os starte med den store salgstale ☺ Boston College har en glimrende beliggenhed i udkanten af Boston. 

Det tager ca. 20-30 min med metroen at komme ind til centrum og der er således gode muligheder for at gå 

på opdagelser i en af USA's fedeste storbyer. Selve campus er utrolig velholdt og der er kanon stemning når 

BCs football hold spiller på hjemmebane (derudover har både Red Sox, Celtics og Bruins til huse i Boston). 

Der blev igennem hele året afholdt enormt mange sociale aktiviteter for internationale studerende og de 

amerikanske studerende er som oftest utrolig imødekommende. Selv havde jeg stor fornøjelse af at spille 

softball med mine medstuderende, men BC tilbyder i form af deres ”clubs and societies” noget for enhver 

smag. Alt i alt, har både BC og Boston vist sig at være en glimrende destination for mit studieophold.  

Bolig 

Det kan være svært at finde bolig inden afrejse og mit bedste råd er derfor at møde op på deres ”housing 

office” (de har opdaterede lister med ledige værelser, etc) umiddelbart efter ankomst. Her er service 

niveauet super højt og de gør alt hvad de kan for at hjælpe. Personligt boede jeg mit første semester i et 

kollegieværelse på campus men flyttede efterfølgende off-campus i et hus ($750 pr. måned) sammen med 

4-5 andre studerende. Jeg vil klart anbefale det sidste!  

Fagvalg: Undergraduate vs. Graduate? 

Som de fleste polit-studerende valgte jeg at tage af sted på mit 1. år på kandidatdelen, hvilket gav 

anledning til nogle frustrationer mht. fagvalg. På de amerikanske universiteter er der nemlig en KÆMPE 

forskel på niveauet på undergraduate og graduate fag. Officielt bliver man indskrevet som undergraduate 

og skal efterfølgende ”snakke sig til” at følge graduate fag. Dette krævede noget tid men lykkedes til sidst 

langt hen ad vejen (fik afslag på et enkelt fag). Mit bedste råd er at kontakte Prof. Richard Tresch (Director 

of Graduate Studies) og husk endelig at nævne at du har brugt Gibbons, Romer og Verbeek bøgerne på 3. 

År (samt matematik/stat fag). Bemærk dog at arbejdsbyrden er ret omfattende (>> end på polit) på 

graduate econ fag. Der er typiske en ugentlig aflevering i hvert fag. Selve timerne foregår på mindre hold 

(15-20), hvilket var en sand fornøjelse og klart gav anledning til en mere aktiv deltagelse i undervisningen.   

 Generelt oplevede jeg et ganske pænt fagudbud og som polit studerende er der ligeledes 

mange spændende muligheder på deres Business-school eller matematisk institut. Mht. til fagbeskrivelser 

vil jeg anbefale at google ”Boston College economics” og finde dem på instituttets hjemmeside.   

Økonomi 



Lad det være sagt med det samme: Et år i USA koster en del $$$! I forbindelse med visumansøgning sendte 

administration på BC et budget ud på $20.344 (for 2 semestre) til dække af leveomkostninger, housing, 

bøger, forsikring, etc..Som tidligere nævnt brugte jeg ca. $750 på housing om måneden og det var min 

oplevelse at det var svært at gøre dette meget billigere.  Vedr. forsikring godkender BC en dansk 

sundhedsforsikring såfremt de har et kontor i USA (i hvert fald da jeg var af sted) og der er her nogle penge 

at spare i forhold til BCs egen forsikring. Mht. bøgerne er der rigtig mange penge at spare ved at bestille på 

amazon i stedet for BC boghandlen. 

 

 


