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Indledning
Berkeley er et utroligt godt valg for den, som søger faglige udfordringer og et
miljø hvor stort set alle brænder for hvad de laver. Den opsøgende studerende
kan få stillet sin nysgerrighed på et virvar af emner, og samtidig med at der
stilles store krav, kan man få et kæmpe udbytte. Derudover mener jeg ikke
at jeg kan yde et studieophold på Berkeley retfærdighed med ord, så jeg vil i
min erfaringsrapport undlade at forsøge, men i stedet antage at du allerede har
truffet beslutningen om at tage afsted. Når jeg ser tilbage på mit ophold nu, var
mine forsøg på at finde fordele og ulemper ved at tage på udlandsophold ikke
særligt frugtbare. Det er en oplevelse man ikke kan forberede sig på, fordi det
ændrer hvem man er. Jeg kan i retrospekt kun på det varmeste anbefale det,
og jeg har ingen fortrydelser ved at have taget afsted - og det er noget man kun
kan forstå hvis man gør det, men gør det helhjertet.

Som sagt vil jeg i resten af rapporten antage at du allerede har besluttet at
du vil på Berkeley (selvom nogle af erfaringerne måske kan bruges hvis du vil
til et andet sted i USA). Jeg synes at mange af de andre erfaringsrapporter er
meget udtømmende, og jeg vil derfor ikke fortælle om byen Berkeley eller San
Francisco, fordi jeg mener at andre har gjort dette rigtigt godt. Derimod vil
jeg dele nogle erfaringer, som jeg selv ville have haft glæde af at vide allerede
inden jeg tog afsted, og som jeg mener supplerer mange af de eksisterende er-
faringsrapporter.

Forberedelser
Visum-ansøgning er lidt af et hurlumhej, så vær ude i god tid. Jeg var ikke selv
opmærksom på, at i den mail du får fra Berkeley om, at du er blevet optaget
(jeg fik forresten denne d. 13. april), skal du aktivt gå ind og udfylde “Non-
immigrant Information Form” (NIF). Der er op til en måneds behandlingstid, og
først efter den er behandlet kan du komme til møde på ambassaden. Jeg udfyldte
den først i midten eller slutningen af maj, og fik den omkring slutningen af juni,
hvor det er utroligt svært at få en tid på ambassaden. For at undgå denne panik
og kunne bestille flybilletter inden de bliver særligt dyre, skynd dig at udfylde
formen!
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Derudover bør du være opmærksom på hvornår din “Telebears”-tid er. Tele-
bears er den hjemmeside hvor du registrerer dig til fag. Her er to faser, og du
har en bestemt “tid”, dvs. en periode hvor du kan tilmelde dig, som er forskellig
fra person til person. Mange af fagene bliver lynhurtigt bookede, men du kan
i langt de fleste tilfælde være rolig hvis ikke du får dine favoritfag i Telebears
Phase I; alle tilmelder sig alt for mange fag fra begyndelsen, så min erfaring er
at du kan komme ind på de fleste fag du gerne vil alligevel. Fase 1 ligger så vidt
jeg husker i juni.

Bolig
I forhold til bolig er der mange forskellige muligheder, både for at bo i noget
kollegium-lignende, samt for selv at arrangere at bo off-campus. I forhold til
det første har jeg hørt om co-ops (en type kollegie) og International House (evt.
sororities/fraternities, men jeg tror det kræver noget tid som medlem inden
man kan få et værelse). Der var dog ingen af de udvekslingsstuderende, som jeg
brugte tid sammen med, som fandt nogle af disse muligheder særligt relevante.
I stedet fandt vi alle bolig på samme måde. Vi ankom 1-2 uger inden det
obligatoriske møde for udvekslingsstuderende, og levede i midlertidige boliger
indtil vi fandt en permanent bolig uden for campus. Boligsøgningen foregik
på CraigsList og CalRentals (sidstnævnte er administreret af U.C. Berkeley og
koster ca. 100 kr., men efter nok frustration med CraigsList fandt jeg at det
var det værd).

Bolig off-campus

Inden jeg rejste til USA, forventede jeg at hostel-kulturen mindede om hvad
man kan finde i Europa. Jeg havde endnu ikke fundet et sted at bo, og regnede
med at jeg kunne finde et hostel at bo på i op til et par uger, mens jeg søgte
efter bolig. Da jeg kiggede på det et par uger inden jeg skulle rejse, viste
det sig dog at der kun var ét hostel i Berkeley (http://berkeleyhostel.com/),
som var fuldt booket i al den tid jeg skulle lede efter bolig. Jeg flyttede ind
på YMCA (http://www.ymca-cba.org/downtown-berkeley) i to overnatninger i
stedet, og måtte derfra flytte mellem flere forskellige ret dyre hoteller. Derfor:
book tidligt (måneder forinden), prøv couchsurfers.com, eller find evt. et hostel
i San Francisco.

I forhold til at finde bolig uden for campus skal man tage sig de sædvanlige
forholdsregler. Send aldrig penge til nogen hvis du ikke har besøgt boligen.
Derudover kan man komme ud for boliger, hvor man skal skrive kontrakt for
hele ens ophold. Det er legitimt nok, men vær opmærksom på at det er muligt
at finde boliger hvor du kan sige kontrakten op fra måned til måned.

Derudover kan det betale sig at besøge nogle forskellige områder når du søger
bolig. Jeg kender folk der har været glade for at bo på sydsiden af campus (hvor
der især bor undergraduates), nordsiden (lidt roligere, med mange graduate-
studerende), i Berkeley Hills, Rockridge og det nordlige Oakland (med cykel er
alle disse områder meget tilgængelige). Prislejet ligger oftest mellem $750 og

2



$1000 per måned, men man kan være heldig at få en bolig ned til $600 hvis man
ikke er meget kræsen.

Ankomst
Med BART’en kommer du for $8-9 hele vejen fra lufthavnen til Downtown
Berkeley på en halv time / tre kvarter. Der er, så vidt jeg ved, også mulighed
for at tage en shuttle bus, men det er ikke noget jeg selv har undersøgt.

I de første par uger benyttede jeg mig rigtigt meget af de middage som blev
afholdt af EAP (Education Abroad Program, dvs. udvekslingsprogrammet). Så
vidt jeg husker er får man information omkring disse sendt til sin e-mail. Det
var til disse middage jeg fandt den vennegruppe som jeg endte med at være
sammen med hele året. Derudover kan den første uge være lidt hård, hvis man
søger bolig og endnu ikke har fundet sig til rette, og for mig var det en stor trøst
hurtigt at møde folk i samme situation.

Fagligt
Bureaukrati

Noget jeg ville have fundet nyttigt at vide fra begyndelsen er, at bureaukratiet
i Berkeley er noget mindre rigidt end hvad man oplever på for eksempel Køben-
havns Universitet. Der var mange regler som jeg havde fået lagt meget vægt
på gjorde sig gældende fra start, som jeg fandt ud af at man kunne komme
uden om. Man skal bare være opmærksom på at tale med de rette, og være
opmærksom på at de kan give dig hentydninger til hvad du kan gøre, selvom
deres ”officielle” position er at ”regler er regler”.

Et konkret eksempel er, at Berkeley har en regel om, at man kun må tage
et enkelt graduate-fag. Som økonomistuderende på KU fandt jeg dog, at fagene
på undergraduate niveau ikke var særligt udfordrende. Derimod var graduate-
fagene virkelig udfordrende, specialiserede og undervist af professorere som har
dedikeret deres forskning til netop dette emne – og derudover blev fagene taget
af Ph.D.-studerende som var lige så dedikerede. Jeg var derfor meget interesseret
i at tage to graduate-fag. Efter at have gået til forelæsninger ved to graduate-
fag og fået godkendelse af professorerne til at følge deres fag, talte jeg med
økonomisk instituts undergraduate advisors, og bad om dispensation til at tage
to graduate-fag. De lagde frem at det ikke kunne lade sig gøre, men sagde at
jeg kunne sende en dispensationsansøgning hvor jeg lagde vægt på, at de fag jeg
var kommet til Berkeley for at læse på undergraduate-niveau, var blevet aflyst.
Den gik igennem, og jeg fulgte to graduate-fag det semester.

Et andet eksempel er, at der er en deadline på Berkeley for, hvornår man
kan skifte sine fag fra bedømmelse med karakterer til pass/no pass. Det lyder
officielt som at være helt umuligt, men hvis du taler med din undergraduate
advisor og har en god nok grund, og er villig til at lægge de nødvendige timer
i det, er det også muligt at ændre det efter deadlinen. Derfor: mist ikke modet
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hvis du støder mod en mur, tingene er noget mere fleksible end herhjemme i
den henseende!

Måder at bruge dine units

En ting der er værd at undersøge, er muligheden for at blive en del af det der
hedder URAP. Herigennem kan du få units for at være forskningsassistent hos
en bestemt professor, som slår nogle projekter op som ansøges inden slutningen
af august eller begyndelsen af september. Det var en stor hjælp for mig da jeg
havde svært ved at finde 4 fag jeg ville følge, og derigennem leve op til kravet
for antallet af units. Du kan finde det på: http://research.berkeley.edu/urap/

Derudover er der stor fleksibilitet i forhold til at tage fag på andre fakulteter,
og når man er nødt til at følge 2-3 undergraduate fag kan det være en god måde
at få sig nogle udfordringer. Jeg overvejede fag på instutterne for psykologi,
public policy, statistik, men endte dog kun med at tage et fag på matematisk
institut udover økonomi. Dog var der mange, især statskundskabere, som tog
fag på en brev vifte af fakulteter.

Office hours

Det tog mig et semester at finde ud af hvordan jeg skulle bruge dem rigtigt,
men professorernes office hours var noget af det jeg fandt mest værdifuldt på
Berkeley. Det er en lomme på oftest to timer ugentlig, hvor du har mulighed
for at komme og tale med din professor om løst og fast. For mig var det lidt
svært i begyndelsen at se hvad man skulle bruge det til, nu hvor jeg kom fra
det danske system med minimal professorkontakt. Jeg fandt dog ud af at det
kan være noget af en gave at have en rum tid hver uge hvor man kan trække på
viden fra et menneske, som har lavet det du er interesseret i i mange år. Selv
hvis du ikke har noget konkret du gerne vil vide kan det alligevel svare sig at
sætte lidt tid af til at finde på et spørgsmål, for oftest er det de tangenter man
kan ryge ud af i en samtale som er de mest interessante.

Økonomistuderende på Berkeley
Som tidligere nævnt, er der et stort spring fra undergraduate til graduate på
økonomi. På polit får vi et relativt stærkt matematisk fundament, og bruger i
høj grad en matematisk funderet metode. Det er meget anderledes fra enkelte
af de undergraduate-fag jeg tog på Berkeley, som i høj grad argumenterede ved
hjælp af udbuds- og efterspørgselsdiagrammer (bl.a. 151. Labor Economics).
Et undergraduate-fag som jeg dog varmt kan anbefale er c142. Public Policy

and Applied Econometrics. Dette fag introducerer én til mikroøkonometri
på en rigtig god og grundig måde, brugte et kendt paper som motivation for hver
model, og vha. grundig men tilstrækkeligt enkel matematik fik man en grundig
forståelse for emner som quantile regression, non-parametrics regression, osv.
Af graduate fag kan jeg anbefale 230A. og 230B. Public Economics - og
heraf især 230B. De er måske de mindst krævende graduate-fag på økonomi,
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men dog krævende nok! Alan Auerbach og Emmanuel Saez, der underviser fa-
gene, er begge meget kendte inden for forskning i public economics, og er begge
meget passionerede og interessante forelæsere. Endelig vil jeg gøre opmærksom
på to fag, som jeg dog ikke tog selv, nemlig 119A. Foundations of Psychol-

ogy and Economics og 250A. Labor Economics. Den førstnævnte er meget
berygtet på Berkeley og kendt som et virkelig godt fag i adfærdsøkonomi, og
den sidstnævnte er undervist af David Card, pioner inden for labor economics,
dygtig forelæser og spændende emne. Desværre har jeg ikke nogen anbefalinger
inden for makroøkonomi, men jeg ved at med bl.a. Christina og David Romer
i fakultetet er det også en af Berkeley’s styrker.

Undervurdér derudover ikke sværhedsgraden på fag som 201- og 202-fagene
(mikro- og makroøkonomisk teori). Selvom man på polit grundigt gennemgår
basal mikro- og makroøkonomi på bachelordelen, finder man ud af at vi kun har
skrabet i overfladen hvis man tager til forelæsninger i disse fag.

Endelig: tag til seminarer! Det er en virkelig god måde at få fingeren på
pulsen i forhold til den nyeste forskning.

Et par sidste ord
Jeg vil afslutningsvis lægge vægt på, at alt hvad jeg har skrevet kun er mine
erfaringer, og jeg ved som et faktum at andre har haft helt andre oplevelser af
Berkeley end jeg selv har. Men med de erfaringer i baggagen har jeg ikke en
anden anbefaling end: tag afsted!
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