Erfaringsrapport
Ophold ved Monash University, Melbourne, Australien, Forår 2010.
Min evaluering af opholdet:
Forberedelsen til opholdet er lang, tidskrævende og til tider uoverskuelig. Jeg kan
derfor godt sætte mig ind i, hvorfor mange af disse grunde ikke kommer på
udveksling. Men når dette er overkommet, og man endelig kommer af sted, venter
først og fremmest en unik oplevelse for livet, som med den grundig søgning af
legater mv. på ingen måde efterlader dig i økonomisk ruin. Kort sagt er det mange
gange besværet værd. Hvis du har mod at på at møde en sportsgal, livsbekræftende
og menneskevenlig kultur og samtidig lære mere om dig selv, så skal du søge til
Melbourne.
Sproglig forberedelse:
Monash University har en aftale med KU, således at engelsk på B-niveau fra
gymnasiet el. lign. er den eneste forudsætning, og sparer dig derfor en tur til TOEFLtesten.
Universitetet:
Monash University er Australiens største universitet målt på antal studerende, som
er spredt på forskellige campus i og udenfor Melbourne. Universitetet har sågar
eksterne campus i Malaysia og Sydafrika. Jeg havde alle mine undervisningstimer på
Caulfield campus. Det ligger ca. 10 km fra centrum, og er derfor campuset nærmest
byen.
På Caulfield findes bl.a. økonomi, arkitektur og forskellige kunstuddannelser. Alle
bygningerne ligger rundt om en stor græsplæne, hvor talrige sociale arrangementer
som sportskonkurrencer, musikfestivaler og selvfølgelig grillfester finder sted. På
campus findes også et bibliotek, fitnesscenter, dagligvareindkøb og flere
restauranter ligesom togstation, sporvogne og busser går direkte fra campus til
centrum og andre dele af ydre Melbourne.
Standarden af lokaler og faciliteter generelt af rigtig god kvalitet. Auditorier og
øvelseslokaler har alle de forventede installationer, og man kan hente alle
forelæsninger (nogle med video) på skolens intranet, hvis man skulle misse en
forelæsning eller kører fast i eksamensforberedelsen. Overordnet set er de ydre
rammer på Caulfield, som jeg fik kendskab til, helt i orden.
Boligforhold:

Melbourne er et dyrt sted at bo. Hvis man vil bo mellem centrum og universitetet,
hvilket er optimalt, da man bruger meget tid begge steder, skal man regne med
omkring 4000 kr. om måneden til husleje. Prisen presses især op af de mange
asiatiske studerende, som både har penge på kistebunden hjemmefra og er samtidig
tilfredse med få kvadratmeter.
Jeg søgte selv efter et værelse mellem universitetet og centrum i bydelene St. Kilda,
Prahran, South Yarra, Richmond, Toorak og Caulfield, men endte med at blive tilbudt
et værelse hos en vens ven 15 km øst for centrum i bydelen Blackburn for 3000 kr
inkl mad. Placeringen var ikke optimal, men jeg valgte at købe en bil, som jeg udover
at bruge til skolen også kunne komme rundt til mange af områderne udenfor
Melbourne, som f.eks. Great Ocean Road og Yarra Valley. Inden jeg tog hjem solgte
jeg bilen igen. Hvis du eventuelt overvejer selv at købe en bil (hvilket jeg kan
anbefale), og du ikke er en haj til biler, vil jeg foreslå at få en mekaniker til at kigge
på den inden. Det kan være penge, som er givet godt ud.
Generelt prisniveau
Prisniveauet i Australien er naturligvis meget afhængig af dollarkursen. Mens jeg var
dernede steg dollaren overfor kronen med 15 %, og det kunne selvfølgelig mærkes.
Generelt er prisniveauet i Australien dog meget lig det danske. Benzin, godt kød,
indenrigs flybilletter, tog, taxa samt restauranter og take away er ofte relativt billigt
mens f.eks. mejeriprodukter, alkohol og internet ofte er dyrere end i Danmark.
Der hvor mit udvekslingsophold begyndte at løbe op var pga. de forskellige rejser
rundt i Australien. Der er mange spændende forskellige rejsemål i Australien lige fra
naturoplevelser på Tasmanien og i nationalparkerne omkring Darwin til storbyferie i
Sydney. Selvom flybilletterne ofte kan fås til omkring 500 kr. retur, så løber
rejseaktiviteter desværre hurtigt op. På den anden side var det også på disse ture,
jeg fik mange af de største oplevelser.
Lærer / studerende
Forholdet mellem lærer og studerende på Monash svarer meget godt overens med
det i Danmark. Forelæsninger og øvelsestimer afvikles på stort set samme måde,
selvom de studerende bliver involveret en smule mere end i Danmark.
Der findes utallige sociale arrangementer på universitetet, så det er intet problem at
skabe kontakter dernede. For internationale studerende er der ligeledes et hav af
aktiviteter og udflugter samt introforløbet, som ryster de internationale studerende
godt sammen. Personligt involverede jeg mig ikke så meget i det sociale liv på
skolen. Jeg havde sat mig for hovedsageligt at skabe kontakter til australiere, så jeg
lærte mest muligt om kulturen og havde kontakter at vende tilbage til, når jeg en dag

kommer på besøg. Det betød samtidig, at jeg blev inviteret til mange sjove ting, som
jeg ellers ikke ville have haft mulighed for.
Fagligt udbytte
Først og fremmest er der et højt fagligt niveau på Monash, så man skal regne med at
bruge lige så meget tid på studiet dernede, som på KU. Både for at følge den
generelle undervisning, men også for at sætte sig ind i systemet, som er anderledes
end i Danmark. Der er bl.a. langt mere gruppearbejde til fælles projekter og
fremlæggelser, og det er bestemt noget jeg skulle vænne mig til. Pga. de mange
asiatiske studerende var kulturforskellene mellem den vestlige og den asiatiske
kultur også bemærkelsesværdige. Til tider anstrengende eller lærerigt, men altid
interessant.
Til slut et par nyttige hjemmesider når du kommer derned:
Værelser, brugte ting, billetter osv.: www.gumtree.com.au (minder om Den Blå Avis)
Køb og salg af brugte biler: www.carsales.com.au

