Erfaringsrapport – Udlandsophold Humboldt-Universität zu Berlin
Ved registrering til opholdet på Humboldt, kan man som kandidatstuderende vælge et intensivt tysk
sprogkursus (det er obligatorisk for bachelor-studerende). Dette kan klart anbefales. Det giver ud
over 4 timers tysk undervisning hver dag et godt fundament for det sociale liv for ens ophold. Man
møder studerende, der er i samme situation som én selv. Det er studerende fra alle studieretninger
som skal læse på Humboldt, men jeg mødte også et par stykker, der skulle læse økonomi.
Inddelingen på sprog holdene foregår i starten af september, hvor alle de studerende samles til en
test i en stor sal, så man kan fordeles på et passende niveau. Man samles i klasser af ca. 20. Nogle
hold er om formiddagen og andre hold om eftermiddagen. Kurset varer en måned fra starten af
september til starten af oktober, og så har man stadig 1-2 uger til studiet reelt starter i midten af
oktober. Undervejs er der forskellige kulturelle arrangementer om aftenen som kan være hyggelige
at deltage i (de er inkluderet i kursusgebyret (ca. 400€). Undervejs kan man få rettet sine lektier.
Man afslutter kurset med en karakter, der er afhængig af en fremlæggelse samt 3 prøver i at høre,
skrive og læse. Prøverne foregår samlet i klassen og er ikke et stort stresselement. Karakteren for
kursus kommer til at stå på et certifikat, man får udleveret ved kursets afslutning, men bliver ellers
ikke brugt til noget.
At finde et billigt sted at bo i Berlin har typisk været en smal sag, men de seneste år er det blevet
sværere og sværere. Jeg startede med at bo på hostel, da jeg kom der ned i starten af september,
hvorefter jeg fandt en midlertidig løsning på 3 uger, da hostel-løsningen var for dyr. I de 3 uger
havde jeg ro til at finde en permanent løsning. Jeg sad på www.wg-gesucht.de hver dag for at finde
en bolig. Der er rigtig mange nye opslag hver dag inde på wg-gesucht, men opslagene for også
virkelig mange henvendelser. Det kan betale sig kun at søge på de opslag, der lige er kommet op.
Jeg fandt en perfekt løsning for mig en af de sidste dage i september. Et værelse hos en ung tysk
jurastuderende i Prenzlauer Berg for 440 euro om måneden. En husleje på det niveau havde for et
par år siden været uhørt, men er i dag mere reglen end undtagelsen. Det kan betale sig at prøve at
finde noget før man tager af sted fra Danmark, da det er svært at finde noget omkring semesterstart.
Sprogkurset og perioden før studiestart er vigtig for at skabe sig nogle kontakter og måske nogle
man kan bo sammen med. Ved ansøgning til Humboldt kan man også krydse af, om Humboldt skal
finde en bolig til én. Det fortryder jeg ikke et sekund, at jeg sagde nej til. Man bor muligvis lidt
billigere på en af disse kollegier, men de kan ligge op til 45 min. fra skolen, og de ligger således
ikke rigtigt i Berlin. Det er rart at finde en bolig hurtigt og måske endda på forhånd, da man skal

registrere sin ankomst på det lokale Bürgeramt, der er den tyske version af Borgerservice. En
udskrift af denne registrering af ankomst skal man bruge til at immatrikulere og til at modtage de
100 euro som byen Berlin giver i velkomstgave.
Studiet på Humboldt minder utrolig meget om studiet på økonomisk institut. Der er klassiske
forelæsninger og nogle af fagene har også øvelser. Undervisningen er på engelsk, og lærerne taler
lige så godt engelsk som deres danske modstykke. Jeg havde selv et fag på tysk, og det var da lidt
svært at forstå en gang i mellem, men da meget af det bare var økonomiske termer og matematik,
var det egentlig ikke så svært at følge med. Med hensyn til seminarer (kandidatøvelser) havde jeg
ikke nogen, men jeg hørte at de havde været gode. Det kan lette eksamensbyrden i sidste ende at
vælge et seminar eller to, da de klassiske fag kun tæller 6 point, hvorved man skal have 5 fag få at
nå de 30 point. På Humboldt er der to eksamensrunder. Der er en ordinær eksamensperiode og en
der er ment til at gælde for reeksamen. Mange studerende vælger at fordele eksaminerne over de to
perioder. Jeg var selv nødsaget til at fordele mine eksaminer, således at jeg havde tre eksaminer i
første runde og to eksaminer i anden runde, fordi eksaminerne lå oven i hinanden. Dette gjorde, at
jeg først var færdig med studieopholdet i starten af april (frem for slutningen af februar), da
semestret i København, som jeg skulle hjem og følge, allerede havde været i gang i to måneder.
Jeg kan anbefale, at læse på læsesalen/biblioteket Grimm-Zentrum, der ligger ti minutters gang fra
fakultetsbygningen. På fakultetet, der ligger lige tæt ved Alexanderplatz, kom der i 2012
læsepladser, der er ganske fine, især til gruppearbejde.
Alt i alt kan jeg virkelig anbefale at læse i Berlin. Humboldt er et godt universitet med et højt
niveau og gode faciliteter, og så er Berlin en helt igennem fantastisk by.

