Erfaringsrapport – Universitá degli studi di Bologna (økonomi, 2013-14)
Hvorfor vælge Universitá di Bologna?
Universitetet i Bologna er det ældste stadigt fungerende universitet i verden. Derfor er der stort fokus på
traditioner, og de studerende, som tæller en femtedel af byens indbyggertal, har en særlig betydning for
byen. Universitetet er beliggende i historiske lokaler og bygninger og placeret helt centralt i den gamle
middelalderlige bydel. Byen har udviklet sig rundt om universitetet, og Bologna er i dag en af de mest
veluddannede og driftige byer i hele Italien.
Da vi er økonomistuderende, vil den følgende fremstilling bære præg af vores oplevelser på det
Økonomiske Institut. Undervisningen i økonomi er fuldt ud på niveau med den, som Københavns
Universitet leverer. På økonomi findes en særlig kandidatlinie kaldet Laurea Magistralis in Economics
(LMEC), hvor der alene undervises på engelsk. Det betyder, at der er mange internationale studerende,
men størstedelen af de studerende er italienere, som ønsker at skrive PhD efterfølgende. På LMEC er der
en klassestruktur, så alle kender hinanden – det var dog tydeligt, at der blev taget godt imod de
udvekslingsstuderende, som gerne selv ville i kontakt med de lokale studerende. Vi var heldige at blive
inviteret med til diverse arrangementer såsom eksempelvis fødselsdage, biograf- og byture, så det er bare
at være udadvendt, hvis du ønsker at møde italienerne (vi talte ikke meget italiensk, men det var ikke
mærkbart, da de italienske studerende er gode til engelsk).
Ankomst
Det kan være en god idé at dukke op og opleve byen, før semestret starter. Mest af alt vil det gøre det
meget nemmere at finde en lejlighed/værelse, men det kan også mindske den tid, hvor du skal stå i kø for
at få alt formalia på plads. Vi var afsted i efterårssemestret, og semestret startede først ultimo september.
Fra København er vi så heldige, at der er et direkte fly (med SAS) til Bologna, og billetterne kan købes til
ungdomspriser (omkring 800 kr.). Fra lufthavnen i Bologna går der direkte ind til centrum (Piazza Maggiore)
eller hovedbanegården en bus, som koster i omegnen af 6 euro pr. person. Alternativt koster en taxa ca.
15-20 euro.
Start med at indkvartere dig på et hotel for én nat. Nu handler det om at søge bolig, jf. afsnittet om
boligsøgning.
For at sikre dine juridiske rettigheder i Italien, er det vigtigt og nødvendigt at få kommunen til at udstede et
”codice fiscale”. Du kan ikke få en lovlig lejekontrakt uden at have et sådan bevis, og de vil også spørge om
beviset, hvis du skal have et italiensk telefonnummer (god idé) eller en italiensk bankkonto (vores erfaring
var, at for et halvt år er det ikke værd at få en italiensk bankkonto). Dit ”codice fiscale” kan du få udstedt på
Uffizi Terriotoriale di Bologna 2, som ligger på Via Larga 35 i udkanten af Bologna. HUSK, at du skal have dit
pas med og vær tålmodig med den kommunalt ansatte, når han spørger, om Danmark er med i EU. Der
kører både bus og taxa derud.
Det er muligt, at du kan klare dig helt uden et ”codice fiscale”, men det er altså så med en viden om, at alt
ikke foregår efter loven (men det er der så meget, der ikke gør i Italien). Til gengæld gør det alting lettere at
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have beviset, og du bliver ikke stresset over pludselig at skulle fremskaffe det, hvis en eventuel udlejer med
rette kræver, at du er indehaver af det.
Boligsøgning
Det er muligt at begynde boligsøgningen allerede, før du tager afsted. Det bedste sted at starte er på
http://www.bussola.ceur.it/, hvor du registrerer dig. Så får du mulighed for at søge imellem lejligheder og
værelser, der specifikt udlejes til studerende i Bologna og omegn. Vær opmærksom på, om lejeudgiften er
”con spese”, dvs. med forbrug – ellers kan du nemlig risikere, at lejemålet bliver noget dyrere end påregnet.
Før du tager til Bologna, kan det være smart at have et par aftaler om, at du kan komme og se på et par
lejligheder/værelser. Forvent ikke, at boligen er reserveret til dig blot, fordi du har en aftale. Lejerne har
ofte aftaler med op til flere personer, og du er først lejer, når kontrakten er underskrevet fra begges side.
Det bedste råd vi kan give er derfor, at du tager derned og ringer rundt til nogle af de personer, som har
slået noget op på Bussola. Alternativt er der mange boligopslag på Via Zamboni. Tag gerne derned i hvert
fald en halv måned før semesterstart. Ring til mange forskellige, for der er ikke garanti for, at boligen lever
op til dine forventninger – eller for den sags skyld, at du får lov at leje den. Det er ikke alle udlejere, som
kan engelsk, men det skal ikke afholde dig i din boligsøgning. De fleste er meget venlige og tålmodige, og
det er muligt at kommunikere, selv om dit italiensk er nærmest ikke-eksisterende.
Da din kontrakt nok vil være på italiensk, kan det være en god idé at få den gennemlæst af en ekspert.
Heldigvis er der til universitetet tilknyttet en organisation, som hedder SAIS, der ligger på Via Zamboni 62b
(universitetsgaden). SAIS administrerer også Bussola, og de hjælper i det hele taget de studerende med alt
vedrørende bolig.
Vi gjorde det selv på denne måde, og det var så absolut fordelagtigt. Vi ankom allerede 25. august, hvilket
var en måned før semesterstart, og der var på daværende tidspunkt ikke stor rift om lejlighederne. Selv om
vi havde aftaler fra boligsøgning via Bussola, stod det hurtigt klart for os, at vi blev nødt til at søge videre.
Efter at have indkvarteret os på hotel ringede vi derfor til en 5-6 personer og fik istandsat aftaler med dem
alle om aftenen. Vi var så heldige at få en lejlighed meget hurtigt, som vi kunne leje fra dagen efter. Vores
udlejere kunne kun tale italiensk, og det kunne vi ikke – men det var muligt at kommunikere med
kropssprog, tålmodighed og ved at tale langsomt til hinanden.
Da vi var to afsted sammen, var det muligt at leje en stor toværelses lejlighed. Prisen var 950 euro om
måneden, hvilket er i den dyre ende – til gengæld lå lejligheden centralt placeret i den historiske bydel med
10 minutters gang til både universitetet og Piazza Maggiore (centrum). Det betød også, at vi ikke behøvede
at bekymre os om cykel eller offentlig transport i det daglige. Det meste af det sociale liv foregår i den
historiske bydel, så vi anbefaler helt klart at leje et værelse eller en lejlighed heri.
Vi fik naturligvis også vores kontrakt læst igennem på SAIS. De syntes ikke, at kontrakten levede fuldt op til
de standarder, som var fastsat ved lov. Til gengæld havde de mange erfaringer med udlejer og havde aldrig
hørt om problemer. Selve prisen tog de også stilling til, og de havde ingen indvendinger imod prisen relativt
til lejlighedens kvalitet og beliggendhed. Da vores udlejere selv bad om vores ”codice fiscale”, tog vi derfor
chancen. Vi oplevede absolut ingen problemer, og vi fik da også hele vores depositum udbetalt ved
hjemrejse.
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Universitetet
Du skal være opmærksom på, at du skal melde din ankomst på studiekontoret, som ligger på Via Filippo Re
4 (lige bagved universitetet). Ved at dukke op tidligt undgår du en lang kø.
Du vil modtage et welcome kit, der indeholder en bekræftelse på, at du er optaget på universitetet.
Desuden vil du modtage din ”libretto” (book of records). ”Libretto’en” er et internt tjek på universitetet,
der skal sikre, at dine karakterer er korrekt registreret, så de efterfølgende kan overføres til Københavns
Universitet. Alle professorerne skal derfor underskrive denne ”libretto”, og det er derfor fornuftigt at
medbringe den til eksamen. Vær derfor særlig opmærksom på, at de har lagt ”libretto’en” i dit welcome kit
– de havde nemlig glemt det i vores. Resten af welcome kit’et er formodentlig blot information om
universitetet, forskellige arrangementer og eventuelle introforløb.
Det kan være svært at finde dato for studiestart og skema til studiet. Alt det kan på kandidatuddannelsen i
økonomi findes på corsi.unibo.it/lmec (uden www), hvor du finder den akademiske kalender. Herinde kan
du også finde information om studiet samt eventuelle eksamensdatoer.
Der er flere forskellige økonomiuddannelser, og som Erasmus-studerende er det muligt at følge fag på dem
allesammen. LMEC er den linie, der minder mest om polit, idet den er meget teoretisk funderet og
uddanner italienerne med henblik på at læse PhD. Der findes dog også uddannelser, som er mere
finansierings- og businessorienteret.
Universitetet har i hvert fald på økonomi en blokstruktur, og fagene giver som regel 6 CFU (=ECTS). I
efterårssemestret, hvor vi var afsted, betød det, at semesteret startede ultimo september. Første
eksamensperiode var da i starten af november. Så var der en uges ferie, hvorefter næste blok startede med
eksamen i januar (reeksamen eventuelt i februar).
Fagvalg
Før du tager afsted, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilke fag du vil følge, så du kan søge forhåndsmerit. Du kan finde fagene ved at undersøge ”course unit catalogue”, som burde være relativt nemt at
finde på universitetets hjemmeside. Vær opmærksom på, at fagene kan ændre sig en del – så bliv ikke
skuffet, hvis det ikke er muligt at følge alle fag ved din ankomst.
Når du finder fag, skal du sikre dig, at fagene udbydes i Bologna. Universitetet er stort, og det har afdelinger
i andre byer også. Derfor er der enkle fag, som kun udbydes i Rimini eller Forli eksempelvis. Du skal blot
sikre dig, at der ikke står en anden by under faglokalitionen, da faget da vil blive udbudt i Bologna.
Det er vigtigt, når du har valgt de endelige fag og har fået adgang til universitetets intranet (studenti
online), at du udfylder en studieplan (study plan). Du kan ikke melde dig til eksamen, før du har lavet en
studieplan. Vid desuden, at studieplanen skal udfyldes før en bestemt dato (som ændrer sig år for år)! Der
åbnes først for eksamenstilmelding to uger før eksamen, men du skal udfylde hele din studieplan længe før
(for begge blokke). Datoen for udfyldelse af studieplanen ligger ofte kort inde i første blok.
På Universitá di Bologna har de nogle få kurser, der består af to forskellige fag. De er benævnt med (I.C.).
Som Erasmus-studerende er det muligt for dig også at følge fagene individuelt. Du skal dog være
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opmærksom på, at følger du begge fag, vil du kun modtage en samlet karakter. I nogle tilfælde vil det være
en fordel, da et lettere fag kan opveje for et sværere fag.
Karakterskalaen går fra 0-30L. Alt under 18 er dumpet, og 18-30L er bestået. 30L betyder ”30 con lode”,
som er det samme som ”cum laude” (med ære).
I mange af fagene er der integrerede hjemmeopgaver, som bliver bedømt og inkluderet i karakteren. Det
kan være en fordel, idet usikkerheden omkring karakteren mindskes. Dog skal du være opmærksom på, at
mange af italiernerne hjælper hinanden, hvorfor de fleste har alt rigtigt. Underviserne forsøger derfor at
differentiere på baggrund af længden af opgaverne, og det kan derfor være en god idé at skrive alt intuition
fuldstændig ud – det er mærkbart mere tekst, end der er kutyme for på polit (det er ikke nok bare at regne
rigtigt!).
Bologna
Byen er centralt placeret i Norditalien og hovedby i Emilia-Romagna regionen, der også tæller blandt andre
byerne Parma, Modena og Ravenna. Sammen med Toscana er regionen derfor Italiens gastronomiske
centrum, og det bærer hele byen præg af. Byen er fyldt med delikatesseforretninger, hvor diverse lagrede
skinker, oste, pasta og grøntsager kan købes. Naturligvis byder byen derfor også på talrige restauranter,
som er et besøg værd. Vær at vide er det også, at de fleste barer har et koncept, hvor du sent om
eftermiddagen og starten på aftenen for omkring 8 euro kan få en drink såvel en buffet af små lækre retter.
Det hele kaldes en aperitivo og er ofte en god start på en bytur.
Hele byen er udadvendt, italienerne er altid udenfor, og du kan derfor altid forvente at have en hyggelig
gåtur rundt i byen. I weekenderne er der oftest diverse madfestivaller, og den indre bydel er derfor lukket
af for trafik. Du kan høre livemusik og deltage i de forskellige arrangementer.
Shopping kan ske på Via dell’Indipendenza, som er en stor hovedgade fra Piazza Maggiore til blandt andet
hovedbangegården. Som en af de rigeste byer i Norditalien, findes der alt fra H&M til dyre italienske
modebutikker.
Byen har en af de største middelalderlige bydele i verden. Den består af over 40 km. søjlegange, så det er
altid muligt at gå i skygge eller i ly for regnen. Udover alle hvælvingerne er byen fyldt med kirker og
paladser, og der er også flere høje tårne tilbage af de engang omkring 100 fæstningstårne, som de rige
bolognesere i sin tid konkurrede om at bygge højest. I forhold til andre store italienske byer, er det vores
opfattelse, at Bologna er meget undervurderet. Vi synes, at den er fuldt ud lige så smuk som blandt andet
Firenze og Rom, men den er naturligvis ikke lige så rig på seværdigheder. Bologna skal leves og ikke bare ses
– og den vinder helt enormt på at være en italiensk by, hvor der næsten ingen turister er.
Den centrale beliggenhed i Norditalien gør desuden, at det er muligt at tage toget direkte fra
hovedbanegården (Bologna Centrale) til interessante byer som Milano, Firenze, Rom, Ravenna, Venedig,
Siena og Napoli. Priserne varierer, men billetterne kan købes billigst på Internettet, og det er billigere, hvis
billetterne bestilles i god tid.
Hvis du interesserer dig for fodbold, har Bologna et fodboldhold, der (endnu) spiller i Serie A. Det er for
eksempel muligt at stå sammen med de inkarnerede bolognesiske fans på Curva Bulgarelli (men så må du
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leve med romerlys og kastede kanonslag), og billetter kan købes både på internettet og i enkle kioske
(tabacci) rundt omkring i midtbyen. Priserne for at se de store hold som AC Milan og Juventus er omkring
25 euro, hvilket er meget billigt i international henseende.
Studie- og natteliv
I Bologna er der to konkurrende organisationer, der udbyder sociale arrangementer. De kaldes henholdsvis
ESN og ESEG. Det er en god idé at opsøge disse ved din ankomst. Du bliver medlem ved at betale 5 euro for
et medlemskort, og du vil da komme på en mailliste, hvor de tilbyder diverse arrangementer og fester, som
du kan tilmelde dig. Nogle er gratis, andre koster penge. De arrangerer blandt andet ture til de store
italienske byer, skiturer og andet, hvor du imod et mindre beløb kan komme afsted med andre
internationale studerende. Begge organisationer har facebook, så det skulle være muligt at finde dem.
Det er meget normalt at starte en bytur enten ved en aperitivo eller ved at mødes på Piazza Giuseppe
Verdi, som er den centrale plads lige uden for universitetet. Her sidder hver eneste aften utallige
studerende og drikker øl, og der er let adgang til diverse barer og diskoteker efterfølgende. På de fleste
barer er der Erasmus-rabat mod fremvisning af studiekort.
Hele studie- og nattelivet bærer præg af, at Bologna er en studieby, der hvert semester har rigtig mange
udvekslingsstuderende både fra Europa og de Amerikanske kontinenter. Der er derfor god mulighed for at
knytte venskaber til andre nationaliteter og få øvet sine sprogkundskaber. I det hele taget er byen meget
åben overfor udvekslingsstuderende.
Afrejse
Når du har gennemført alle dine eksaminer og fået professorerne til at underskrive din ”libretto”, er det tid
til at slutte opholdet af. Du skal møde op på samme kontor, som du meldte din ankomst på. Her skal du
informere dem om, at du ønsker at afslutte dit ophold og aflevere din ”libretto”. De vil da sørge for, at dine
karakterer bliver registreret korrekt, hvis de ikke allerede er det. Det er dog vores erfaring, at du selv skal
sende mails rundt til professorerne og minde dem om at registrere karakteren, hvis de har glemt det.
Herefter kan du rejse hjem. Universitetet sender da dit karakterbevis (transcript of records) direkte til det
internationale kontor på Københavns Universitet. Til slut skal du da afrapportere dit ophold, hvilket
indebærer at udfylde et rejseregnskab, skrive en erfaringsrapport og søge en endelig merit for dine fag.
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