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Jeg var i efteråret visting student på Brown University, og havde et fremragende 

ophold.  Jeg læser økonomi og besøgte deres Economics Department på mit 9 

semester. Nedenfor vil jeg beskrive en række forhold relevant.  

 

Ansøgningsproces 

Ansøgningnsprocessen er langsom og besværlig.  Efter pladsen var tildelt fra KU var 

den sværeste del, af selve ansøgningsprocessen. Når du søger om optagelse på 

Graduate Niveau skal du igennem en lang process. Dette indebærer at finde en 

vejleder på det pågældende institut, der søges optagelse på.  Jeg havde store 

udfordringer med at finde en vejleder. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom 

på at professorer på Brown modtager mange af den slags henvisninger. Derfor er det 

vigtigt at gøre opmærksom på at man agter at følge kurser for credit, og Københavns 

Universitet står for betaling heraf.  

 

Brown University 

Universitet ligger i midten af Providence. Universitets bygningerne består af en 

kombination af klassiske 1600 bygninger, samt opkøbte omkringliggende træhuse. 

Brown University er en del af de gamle IVY league universiteter. Der er en del færre 

studerende end på Københavns Universitet. Selve universitetet ligger oppe på en 

bakke College Hill som det kaldes. Herfra har man en god udsigt over downtown 

Providence. Placeringen af universitetet gør, at man ikke føler at man er midt på et 

universitet, men mere i midten af en provins by. Man har derfor en meget anderledes 

følelse end man har på andre amerikanske universiteter, hvor man er på et lukket 

område, som er universitet.  

 

Som studerende på Brown har man adgang til en række lækre faciliteter heriblandt det 

ny opførte træningscenter, der blandt andet indeholder en lækker svømmehal. 

Fodboldbanerne bagved hvor der spilles pickup soccer hver dag. Graduate Center 

baren, hvor man som graduate studerende møder andre graduate studerende til et spil 

pool, dart eller settlers eller blot nyder en af deres mange  ”rotating beers on tap”.  

 



Universitetet tiltrækker en lang række af de dygtigste under graduate studerende. 

Stedet er i USA anset som et af de bedste universiteter på undergraduate niveau. 

Stedet er traditionelt anset for at være mindre mainstream end de andre IVY league 

universiteter.  Dette hænger måske sammen med det ifølge Rhode Island beboerne 

meget kendte Rhode Island School of Design, som tiltrækker et bredere spektrum af 

personer.  

 

Providence 

Providence er en deprimerende nedslidt tidligere industri by. Arkitekturen består af 

træhuse, og man kommer hurtigt til at savne Københavnsk inspirerede huse. I 

Providence inklusiv opland bor ca. 1,8 mio. Mennesker og er derfor den næst største 

by i New England. Byen føles dog langt fra så stor. Omkring 250.000 mennesker bor i 

selve Providence, så byen føles meget som Århus størrelsesmæssigt.  

Downtown Providence har ikke meget at byde på. En kæmpe shopping center ”the 

mall”,  og et beskedent udvalg af barer kan det blive til.  Den månedlige ”water fire” 

er de meget stolte af i Providence er heller ikke noget specielt efter første gang man 

har været der. Resturanter er der mange gode af i Providence. Barer lukker klokken 1. 

Liquor butikker lukker klokken 22.  

 

Providence har altså ikke mange forlystelser at byde på. Byen ligger dog perfekt i 

forhold til en tur til enten Boston eller New York. For 10 Dollars kan man tage toget 

til Boston, som er en tur på omkring 1 time. En tur til  Boston kan altså gøres på en 

dag. New York City ligger  4 timer væk i bus. En bus billet til New York kan hos 

Megabus købes helt ned til 1 dollar, eller hos Peter Pan Bus en fast pris på ca. 30 

dollars. Der er altså rig mulighed for at komme på besøg i disse byer.  

 

Find et sted at bo 

Generelt er der mange ledige boliger i Providence, også i nærheden af universitet. 

Dog er det meget svært at finde et sted for blot et semester, da langt de fleste udlejere 

kun udlejer for et år af gangen (Juli til juli) eller (august til august). Derfor er det 

generelt meget svært at finde en bolig for efterårs semestret, da der ikke er nogen der 

fremlejer deres værelse i denne periode. Man kan dog sikkert være heldig. Brown har 

en hjemmeside hvor de har nogle boliger og kontakter. Dette er sandsynligvis dyrt. 

Alternativt skal man søge igennem Browns Mailing list, som man kan subscribe så 



snart man har fået en Brown mail. Her igennem er det let at finde en bolig for 

forårssemestret.  

En tredje mulighed at søge på craigslist, som er USA's svar på DBA.  

Jeg selv boede i Rumford, ca. 5 km fra campus hos en ældre dame. Ikke den ideelle 

løsning, men fungerede fint, da jeg købte en cykel og cyklede frem og tilbage.  

 

Faglig udbytte. 

På Brown havde jeg 3 fag.  1 første års graduate fag og 2 andet års graduate fag. Det 

faglige niveau var ekstremt højt, og professorerne alle højt profilerede folk med 

mange publikationer i top tidsskrifter.  

Det første år på graduate indenfor økonomi er typisk det hårdeste, lige meget hvor, og 

derfor kan det anbefales at tage et mix af 1 og 2 årsfag, og eventuelt undergraduate 

fag. På første år har man 4 fag, med aflevering hver uge. Afleveringerne er et andet 

format en afleveringerne på polit, og man er i højere grad på bar bund fra starten. 

Anden års fagene er mere research orienteret. Her er der typisk færre afleveringer, 

men til gengæld præsentationer eller større afleveringer. Udover fagene er, der 

seminarer to gange om dagen, og det kan klart anbefales at følge dem. Frokost 

seminaret er der hvor studerende præsenterer deres research. Her serveres der også 

frokost. Om aftenen er der præsentationer af gæster fra alle de bedste universiteter 

(Havard, Princeton, MIT, osv.) . Det kan klart anbefales at deltage i nogle, men ikke 

alle af disse. Jeg deltog i Makrofrokost, Makroseminaret og typisk også anvendt 

mikroøkonometri seminarerne.  

Man tager ikke på Brown for at slappe af. Arbejdsmængden er overvældende og den 

gennemsnitlige arbejdsuge er ca. 70 timer. I hvert fald for mit vedkommende og i 

særdeleshed for Økonomi. Denne arbejdsmængde er dog ikke så slem, da alle ligger 

det antal timer, så man føler ikke man går glip af sociale begivenheder. Med lidt 

planlægning kan man derfor også godt tillade sig at holde en halv/hel dag fri.  

 

Socialt liv 

Før efterårssemesteret er der et par intro dage. Programmet er primært for nye 

Graduate/master studerende, men er en fremragende måde at møde nye menensker på. 

Generelt er der meget få udvekslings studerende på Brown. Foruden mig selv mødte 

jeg 3 andre under mit ophold. Når man ankommer og ikke kender nogen mennesker er 

det vigtigste at tage ”ja-hatten” på og deltage i hvad man nu engang bliver inviteret 



til. Jeg selv deltog i Intramurals fodbold turnering med et hold af internationale 

studerende, som jeg mødte til introdagen. Igennem dette mødte jeg en masse vildt 

søde mennesker, også amerikanere. Generelt er det meget let at møde nye mennesker 

både indenfor ens institut men også på tværs af forskellige discipliner.  

 

 


