Erfaringsrapport for studieophold ved University of Technology Sydney, Efterår 2010,
Udarbejdet af Anne Sofie Roed Rasmussen.
Før afrejsen mod Sydney var der overordentlig meget der skulle styr på, men som mange andre
erfaringsrapporter vil denne ende ud med at konkludere at arbejdet før afrejsen er det hele værd.
Forberedelserne før afrejse bestod først og fremmest i at anskaffe anbefalinger fra forskellige
professorer, skrive sin ansøgning til det internationale kontor og få forhåndsgodkendelse for de fag
man søger fra sit fakultet. Der er rigtig mange ting der skal ordnes før ansøgningsfristen der normalt
ligger i september og det kan klart anbefales at gå i gang i løbet af sommeren så
ansøgningsproceduren ikke falder lige oven i studiestarten.
Skal man læse i Australien er der forskel på kravene til dine engelskkundskaber. Jeg skulle læse på
University of Technology Sydney der har specifikke krav til TOEFL testens samlede score samt de
enkelte scores inden for skrivning og tale. For mange er TOEFL testen umiddelbart ikke noget
problem, men man sidder i mange timer når man tager den computerbaserede test og skal holde
hovedet koldt i de forskellige discipliner. Lidt forberedelse ud fra det gratis materiale man har
adgang til via det internationale kontor og fra TOEFL’s hjemmeside, når du har købt din test, kan
klart anbefales.
University of Technology Sydney er et rigtig godt sted at læse, specielt hvis man læser økonomi
eller jura. Faculty of Economic and Finance og Faculty of Law er placeret lige ved China town midt i centrum. For kandidat studerende findes der et hyggeligt loungeområde med gratis kaffe, the,
mælk og avis, massere af udendørs arealer med palmer, sol, borde og stole. På grund af China
Towns placering klods op af Universitetet er der altid mulighed for at gå ud og spise billig frokost
og aftensmad. Det lære man at sætte pris på da Sydney på alle måder er ufavorable når man taler om
indkøbsmuligheder mht. mad. Priserne i dagligvare butikkerne er skyhøje og ting som grønsager er
nærmest ubetaleligt. Man skal derfor søge mod de mange markeder (Paddy’s market) som sælger
alt det frugt og grønt man kunne ønske sig til ingen penge. Studiemateriale som bøger er heller ikke
billigt, i forhold til et semester på KU, betalte jeg på UTS omkring 4000 kr. for bøger til 4 fag. Det
er selvfølgelig svært at sammenligne samlede udgifter til dette da studiemateriale til fagene
adskiller sig meget. En god ting ved mange af mine fag var at man ved første undervisningstime fik
udleveret et samlet hæfte med alle slides til hele semesteret, hvilke betyder man helt undgår at
skulle printe.
Desværre forholder det sig heller ikke anderledes når det kommer til bolig priser. De er ligeledes
skruet helt i vejret og man kan skal ikke tro at man ved at benytte universitetets residents kan få en
billig husleje da den også er omkring 4000-5000 kr. om måneden for et lille værelse med fælles
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køkken og toilet. Min egen boligløsning faldt meget heldigt ud, idet jeg fik kontakt til tre andre
danskere(hvor 2 af dem var et kæreste par og kun krævede et værelse) som var interesseret i at finde
noget sammen. Vi fandt en 3 værelses lejlighed i et godt område, Surry Hills, hvor vi hver især
betalte 4200 om måneden. Lejligheden havde en stor stue, køkken og badeværelse og var langt
hyggeligere end faciliteterne ved universitetets boliger. Den mest almindelige side for private
lejeboliger, og alt muligt andet for den sags skyld, er gumtree.com.au. Herinde er der mange opslag
om deleboliger, enkelt værelser og møbleret som umøbleret lejligheder til leje. Har man ikke fundet
noget hjemme fra skal man forberede en del tid til at løbe rundt til den ene lejlighed efter den anden
for at lade udlejer se dig og du kan se lejligheden. Jeg kan klart anbefale det område jeg selv boede i
der hedder Surry Hills – et område med cafeer, gode restauranter, parker og ofte markeder med
diverse sager i weekenderne. Prisen for at bo i dette område er heller ikke i den billige ende, men
det er muligt at finde gode løsninger, også har det præg af at være et roligt og forholdsvis sikkert
område.
Universitetet UTS har for mig været et rigtig godt sted med højt fagligt udbytte. Jeg har fulgt en del
finance kurser på kandidaten, der har ry for at være på et højt niveau. Andre udvekslingsstuderende
jeg har mødt, som har læst fag på Human Ressource management, har ikke haft samme oplevelse af
at blive udfordret fagligt og slet ikke de studerende fra Danmark som har læst Bachelor fag. Skal
man af sted på kandidaten skal man tage post graduate fag selvom de er langt mere tidskrævende
end under graduate. Udover det faktum at det faglige er langt mere udfordrende sikre man sig
ligeledes at læse med australiere fra midt tyverne og op efter, i stedet for 18 årige unge australiere.
Det der adskiller sig mest fra hverdagen som studerende på KU er at man først og fremmest er
meget få elever i hver klasse. Det betyder at du som studerende altid kan forvente at deltage,
frivilligt eller ufrivilligt, på en eller anden vis. Der har i mange af mine fag været små tests i starten
af en time, hvor nogle tæller med i din samlede slut karakter mens andre tests kun er for at please
underviseren og derigennem din samlede slutkarakter. Om man syndes det er i orden eller ej, så er
en god slut karakter lig med aktiv deltagelse i timerne og selvom jeg normalt har været passiv i
undervisning på KU var det tydeligt at se at mit eget udbytte af undervisning var langt større ved at
have så aktive en undervisningsdeltagelse. Underviserne i mange af mine fag har også været meget
behjælpelige. Man afleverer både rapporter individuelt og i grupper samt udarbejder præsentationer
- til alle dele har der været mulighed for at bruge underviserens hjælp til feedback på udkast mv.
Ligeledes er der mange undervisere der opfordre til at lave ekstra ugentlige afleveringer som de vil
tjekke igennem for den studerendes skyld.
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De fag jeg har haft var Capital Markets, Financial Management, Economics for Management og
Comparative International Employment Relations. Capital markets var det bedste fag med utrolig
dedikerede undervisere fra højt stående poster i det Australske finansmarked. Læser man cand.polit
og har man ikke haft Corporate Finance and Incentives kan det klart anbefales at følge dette kursus.
Min samlede vurdering af opholdet er at det har været over alt forventning. Man skal være beredt på
at møde folk fra hele verden når man læser i Sydney og det gør det kun mere interessant at ende op i
en gruppe med en fra Saudi Arabien, Australien og Tyskland når man udformer gruppe rapporter
eller præsentationer – der er et væld af fordele ved denne kultur blanding selvom den kan være
ekstra tidskrævende. Selv tænkte jeg at det var en enestående mulighed for at lære mere end blot det
faglige.
Byen Sydney indeholder alt hvad man har brug for at smukke strande, grønne områder, studie miljø,
fantastiske natklubber, som kun et sted med 25 grader det meste af året kan tilbyde, og ikke mindst
venlige og imødekommende australiere. Det har været en fantastisk oplevelse at være en Aussie for
et halvt år og jeg kan slet ikke vente med at komme ned og besøge Sydney såvel som resten af
Australien igen. Fra Sydney er der rig mulighed for weekendture ud i landet og er man først
kommet ned på den anden side af jorden, skal man ikke snyde sig selv for, efter eksamenerne er
overstået, at tage op til regnskoven nord på ved revet og syd på til Melbourne og Great ocean road.

Anne Sofie Roed Rasmussen
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