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University of California, San Diego var min tredjeprioritet under University of California. At
komme af sted på sin tredjeprioritet er ikke nødvendigvis en ulykke. Tværtimod. Det blev en
helt fantastisk oplevelse.
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Jeg havde, inden jeg tog af sted, fået at vide, at arbejdspresset ville blive stort ved at tage af
sted som graduate-studerende, mens der ville være mere tid til at rejse rundt i Californien
som undergrad. Jeg tog dog primært af sted for at studere og var derfor ikke i tvivl om, at det
skulle være som graduate-studerende. Men vid, at det er korrekt: Hvis man er graduatestuderende, så er der fast arbejde hele året og absolut kun tid til at rejse i juleferien samt i
løbet af Spring Break (1 uge) og i sommeren efter endt studieforløb. Jeg har dog absolut ikke
fortrudt, at jeg tog af sted som graduate-studerende. Og selv om der ikke er tid til at nyde
solen eller gå til stranden, er humøret alligevel positivt påvirket af, at det oftest er solskin, når
man går turen til undervisningslokalerne.
Jeg havde oprindeligt ønsket Berkeley som min førsteprioritet. (Jeg er i dag superglad for, at
jeg endte med at komme til San Diego). Hvis du søger om at komme til Berkeley som politstuderende, så vær klar over, at det ikke er muligt at komme til Berkeley som graduatestuderende uden at have studeret i minimum fire år i København. At have en bachelorgrad fra
København er ikke nok (som reglerne var i 2002). Jeg havde fået min bachelorgrad ved
juletid, inden jeg tog af sted, så jeg havde studeret 3,5 år ved afrejsetidspunktet. Mine papirer
og anbefalinger var gode. Alligevel fik jeg at vide, at Berkeley kræver fire års normeret
studietid. Selv som undergrad er det svært at komme ind på Berkeley for især
økonomistuderende. Endvidere optager Berkeley kun graduate-studerende, der er blandt de
bedste 10% i den kvantitative del af GRE’en.
Hvis du vil til Berkeley, men ikke kan komme af sted som udvekslingsstuderende, så er en
mulighed at tage af sted som Extension Student. Jeg kender ikke disse regler til fulde, men
det fungerer sådan, at man selv må betale for de kurser, man vælger at tage. Det er ikke
billigt, men er absolut en mulighed, hvis man søger de store legater i god tid. Jeg har hørt, at
mange studerende fra Tyskland tager af sted til Berkeley på denne måde. Jeg valgte dog at
tage til San Diego, hvor jeg var kommet ind på normale udvekslingsvilkår.
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Jeg boede på International House, der ligger på selve campus. Jeg boede i en lejlighed med i
alt fire væ relser samt en dagligstue.
Jeg havde ønsket enevæ relse, men kom i det første quarter til at dele væ relse med en anden
graduate-studerende. Det skulle vise sig at væ re ok, men det er tydeligt, at I-House i høj grad
er møntet på undergrads, der har tid til at feste de fleste aftener. Jeg tror min roommate og jeg
var de eneste graduate-studerende i I-House.
Min oplevelse er, at I-House er et udmæ rket sted at bo, hvis du tager af sted som undergrad,
men kan ikke anbefales som grad. I-House er heller ikke noget meget billigt sted at bo, da de
er med i en obligatorisk madplan, så man er tvunget til at benytte $1800 i løbet af året i
universitetets dining halls. Maden dér er ok, men udpræ get cafeteriemad, og der er ingen
tvivl om, at madudgifterne ville væ re mindre, hvis der var mulighed for at lave mad selv i
stedet. I-House ønsker dog ikke at væ re med i denne madplan og arbejder på at komme ud af
den.
En kæ mpe fordel ved at bo i I-House er, at transporttiden er absolut minimal. Langt
hovedparten af selve campus ligger i gåafstand fra I-House.
La Jolla, hvor campus ligger, er en rig bydel lige nord for selve San Diego. Dette betyder, at
bolig generelt er dyr. Private enevæ relser kan nemt koste ca. $600 om måneden. Tøj,
elektronik m.m. er billigere end i DK, men fødevarepriser i dagligvarebutikker svarer omtrent
til de danske forudsat, at man benytter sig af bonuskort og bonuskøb, som findes alle steder
og er gratis at benytte.
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Jeg tog førsteårsfagene mikro, makro og økonometri på tre niveauer på UCSD. Jeg valgte at
tage førsteårsfagene både, fordi de viste sig at væ re på højt niveau og ikke overlappede med
fag, jeg havde haft på polit, fordi de var interessante, og fordi jeg fik overvejelser om at tage
en ph.d.-grad ved UCSD. Og ph.d.-graden kræ ver beståelse af nogle bestemte
kvalifikationseksamener, som har viden fra førsteårsfagene som en forudsæ tning.
Fra polit i København havde jeg en rigtig god ballast inden for både mikro- og
makroøkonomi efter at have haft grundfagene mikro og makro.
Selv om jeg også havde haft Empiriske Metoder i København, var det dér, jeg var klart
svagest og måtte arbejde hårdest. San Diego er dog også stedet, man skal tage til, hvis man
virkelig vil væ re god til økonometri og tidsræ kkeanalyse. Og undervisningen er virkelig
suveræ n, så selv om økonometri ikke var mit drømmefag, inden jeg tog af sted, så er det nu
blevet et utroligt interessant fag.
Da jeg tog af sted som graduate-studerende, kom jeg til at læ se sammen med ph.d.studerende (ph.d.’en i USA starter direkte efter deres bachelor, så bliv ikke skræ mt af det).
Da der kun bliver optaget ca. 20 ph.d.-studerende på en årgang, betyder dette, at al

undervisning foregår som holdundervisning. Professorerne ser også gerne, at der bliver stillet
spørgsmål i timerne. Uden for undervisningslokalet har professorerne afsat kontortid til, at de
studerende kan komme forbi for at stille spørgsmål til pensum, få hjæ lp til hjemmeopgaver
m.m. Der er dermed rigtig god kontakt til professorerne.
Desuden bliver der i høj grad opfordret til at danne studiegrupper uden for
undervisningstiden. Alle får langt højere fagligt udbytte af det, og nogle af opgaverne er
samtidig så svæ re, at man simpelthen bliver nødt til at arbejde i hold for at få dem løst –
virkelig en udfordring og ekstremt læ rerigt.
Slutteligt skal det næ vnes, at undervejs i studieforløbet var både The International Center på
UCSD og professorer og vejledere på Department of Economics alle utroligt hjæ lpsomme
med selv de mindste småting, man behøvede hjæ lp til.
Og hvor du end ender med at komme hen, så vid, at du får en fantastisk oplevelse for livet.

