Mig
Jeg tog på udveksling på første semester af min kandidat i økonomi i efteråret 2013.

Før ankomst
UNCC var meget hurtige med alle dokumenter mv., i hvert fald i forhold til hvad man høre om andre
universiteter. Da jeg kom ind som undergraduate, søgte jeg til at starte med kun ug fag. Nogen kom jeg ikke
ind på, men skrev derefter blot til professoren som i alle tilfælde var meget hjælpsomme og sørgede for at
jeg fik adgang.
Dagen inden jeg tog afsted fik jeg en mail om pre-cancellation da jeg ikke havde betalt tuiton. Lidt ringe af
dem da jeg jo ikke burde skulle betale den. Ringede til dem, så de stillede det i bero og fik snakket med
dem da jeg ankom.
Vedr. ankomsten sørgede de for alt. Man fik en dato fra hvornår ens lejlighed åbnede (bemærk at den er
tidlig åben for internationale stud, så kig ikke på de normale tider) og hvis man kom et par dage tidligere
sørgede de for en host family. Så skrev man ellers bare flynr og tidspunkt i en formular fra dem og så blev
man hentet i lufthavnen. Fornemt!

Housing og mad
Vedrørende housing bestilte jeg en fire mands lejlighed i Witherspoon hall. Det er her de internationale bor
og skulle generelt være det bedste. Det kostede 3500$ for et semester. Man skal være opmærksom på at
man automatisk bliver assignet til et helt år, selvom man kun søger for et semester. Det skal man bare
huske at afmelde engang i september eller oktober. Man får dog information herom. Dette er mere eller
mindre stedet man skal være hvis man er international. Man bor 2 amerikanere og 2 internationale, og alle
amerikanere har valgt at bo der fordi de synes det er fedt at lære folk at kende.
Bestilte den mealplan der var mest normal - ti måltider om ugen og 400 dollars til fri afbenyttelse. Det er ca
8-9 dollar pr måltid, og måske ikke så billigt igen. Jeg havde dog eget køkken, og efter et måltid i kantinen
valgte jeg at annullere madplanen. Derfor, lad være med at købe en madplan til at starte med. Jeg valgte
derimod ODA, optional dining account, så man selv kunne vælge hvor mange penge man ville sætte på sit
kort, som man så kunne bruge overalt.

UNCC
Universitetet
Universitetet er kæmpe stort og alt er flot og shiny. Der er vel 30.000 mennesker på og omkring campus der
arbejder eller læser. Tidligere har det været rygtet som et commuter college, hvor folk altid tog hjem i
weekenden. Det var muligvis rigtigt, men nu har universitetet smidt en masse penge i amerikansk football
der skal holde på folk i weekenderne. Derudover er der et rigtig godt basketball hold med eget stadion hvor
der er plads til 10.000 mennesker. De sportsbegivenheder er værd at opleve.

Faciliteter
Universitetet har alt tilgængeligt, gratis. Fodboldbaner, badminton, tennis, volley, spinning, vægte,
klatrevæg, basketball er bare nogle af tingene. Derudover er der en biograf, læsesale, biblioteker, kirke,
pool borde mm.

Fagligt
Graduate/undergraduate
Som sagt var jeg i UNCC som undergraduate. Det er ikke muligt at tage graduate fag i det tilfælde. Når det
så alligevel kan lykkes skyldes det at man kan få professorerne til at give en adgang som et ”individual
study”. Det lykkedes den ene gang jeg prøvede.

Generelt niveau
Alle udvekslingsstuderende jeg talte med herovre havde samme oplevelse som jeg – niveuet er meget
lavere end i Europa. Det skyldes både at niveauet i USA generelt skulle være lavere, men derudover er
UNCC ikke det mest prestigefyldt universitet i nogens øjne. Som økonomi studerende følte jeg slet ikke
universitetet havde noget at byde på, i forhold til hvad vi allerede har lært på bacheloren i Danmark –
hverken på undergraduate eller graduate niveau. Omvendt vil jeg så også sige, at jeg oplevede mange
bachelorstuderende fra andre lande der læste mere litteraturprægede fag som virkede meget begejstrede
over fagudbuddet.
Hvis man søger derover med henblik på at tage fag på deres MBA del – som jeg gjorde – skal man være
opmærksom på at deres MBA fakultet ligger et helt andet sted. Det er inde i Charlotte, som er 20 km væk.
Der går én bus som tager en time. Men da timerne ligger om aftenen kan det ikke anbefales at tage bussen
hjem, eftersom bussen kører igennem nogle meget skumle steder. Så først og fremmest er man nødt til at
have en bil for at tage MBA-fag.
Derudover er jeg i tvivl om hvorvidt man bare kan tage fag på MBA delen som undergraduate, da det
virkede lidt som sit eget sted.

Charlotte
Transport
Campus har det meste og det tager ikke mere end 15 minutter at gå fra den ene ende til den anden, så det
er fint. Men vil man noget som helst andet, skal man have en bil, eller gode amerikanske venner. I min tid
var der dog ikke nogen udvekslingsstuderende der købte bil, da amerikanerne simpelthen var så
hjælpsomme. Man skal huske at de bor der fordi de synes det er sjovt at møde nye mennesker – og de ved
at vi har brug for deres hjælp med transport. Der var altid nogen til at køre i Walmart eller lign. Omvendt
skal jeg dog ikke lægge skjul på, at man hurtigt blev træt af at være afhængig af andre for at komme rundt.
Offentlig transport er en mulighed om dagen, og så alligevel ikke. Busserne kører gennem slummen og det
er virkeligt ikke et sted hvor man vil sidde i en bus. Om natten er bussen totalt no-go, det er simpelthen alt
for farligt.

Cykel er ikke rigtig noget folk bruger og det ville nok være lidt hasarderet at cykle blandt trafikkanter der
aldrig havde set en cykel før.

