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Mit studieophold ved Boston University har været en utrolig givende oplevelser og kan varmt
anbefales – både fagligt og socialt. Jeg håber, at min rapport kan være dig behjælpelig, hvis du
overvejer at tage af sted, eller allerede er blevet optaget på Boston University.
Om byen:
Boston centrum er på størrelse med København, og ligner ikke den traditionelle amerikanske
by. Gaderne er flere steder snørklede og brostensbelagte, og vidner om byens historie – en
historie der går helt tilbage til skabelsen af De Forenede Stater. Downtown findes der
selvfølgelig en række skyskrabere og store shopping gader, men man har langtfra den samme
følelse af storby, som for eksempel New York tilbyder. Man kan dog let tage en bus til New
York (4,5 timer) – med BoltBus koster det kun $25, og så er der oven i købet trådløst internet.
Desuden er byen fyldt med studerende, for udover BU har Harvard, MIT, Boston College m.fl.
hjemme i Boston. Det er verdens største universitetsby målt på antallet af studerende.
Om campus:
Boston University består af et utal af bygninger, der alle ligger langs den store Commonwealth
Avenue, der ligger kun 10 minutters gang fra downtown. Dorms, dining halls og
undervisningsbygninger ligger side om side, så gaden er altid fyldt med studerende – og de
studerende kommer desuden fra hele verden. Der er stor forskel på kvaliteten af dormværelserne, og det er mest normalt at man deler et værelse med en anden studerende. Det
kræver lidt tilvending, men fungerer udmærket. Jeg vil anbefale, at du bor på campus, da det
giver dig en helt anden oplevelse, og gør at du finder venner lynhurtigt. Det er desuden meget
svært og dyrt at finde bolig off-campus.
Om fagene:
BU tilbyder et utal af forskellige fag, som du har adgang til at tage. Jeg benyttede lejligheden til
at følge en række fag, som ikke udbydes på Københavns Universitet. Jeg gjorde desuden også

brug af nogle af de alternative fag, såsom svømning og skiløb, og kan varmt anbefale det.
Beskrivelser og tilmelding til fagene foregår på bu.edu/studentlink.
Det generelle niveau syntes at være en smule lavere, end hvad jeg har oplevet på polit. Til
gengæld kræver underviserne, at man følger alle deres timer, og deltager aktivt. Faktisk er ens
karakterer ofte baseret på midterms, quizzer, deltagelse og finals. Man bliver derfor nødt til at
læse lektier langt oftere end herhjemme – og det kræver lidt tilvænning.

Om omkostningerne:
Til trods for at dollaren var forholdsvis lav under mit ophold i Boston, bruger man rigtig
mange penge. Jeg syntes selv, at jeg havde lagt et realistisk budget, men overskred det
bigtime. Bøgerne er dyre, og der skal oftest købes flere end ved KU. Du kan med fordel købe
bøgerne over amazon.com i stedet for at gøre det gennem BU’s egen boghandel. Der er
MANGE penge at spare.

Andre gode råd:
•

Vinteren er meget kold, stormfuld og snerig – så tag alt dit vintertøj med.

•

Sommeren er meget varm – selv i september render folk oftest rundt i short og t-shirts.

•

Når du anskaffer dig en amerikansk mobiltelefon, så tegn et abonnement. Taletidskort
og lign. er uendeligt dyre og har ofte dårlig dækning. Vælg helst Verizon som operatør.
AT&T og T-Mobile har rigtig dårlig dækning på campus.

•

Lad være med at downloade musik og lign. på campus – de overvåger deres
internetbrugere.

•

Engager dig også med amerikanerne (ikke kun de andre udvekslingsstuderende).
Amerikanerne er meget åbne og imødekommende, og du vil udvikle dit sprog meget
mere end ved at være sammen med andre danskere.

•

Oplev Thanksgiving med en amerikansk familie, hvis du har muligheden. De er meget
åbne, så oftest kræver det bare at man spørger.

Har du andre spørgsmål, må du gerne kontakte mig på Christianbp@privat.dk

God rejse!

