Erfaringsrapport, UW-Madison
Jeg valgte at tilbringe det første semester af min kandidatdel ved University of WisconsinMadison.

Efter optagelse er det nødvendigt at ansøge om forhåndsgodkendelse af de fag, man påtænker
at søge. Det kan være en god ide at søge forhåndsgodkendelse af flere fag, end dem man vil
følge. Fx søgte jeg om forhåndsgodkendelse af fag på undergraduate niveau, selvom jeg
hellere ville tage fag på graduate niveau. Det skyldes, at jeg kun havde afsluttet anden
årsprøve ved ansøgningstidspunktet og derfor ikke kunne optages som graduate studerende i
USA. Da jeg kom over til UW-Madison, talte jeg med professorerne, der underviste i de
graduate fag, som jeg ønskede at følge og satte dem ind i min situation. De var alle sammen
flinke og lod mig tage deres fag. Det er i den forbindelse en god ide at medbringe en
anbefaling fra en professor fra Københavns Universitet.
Det er vigtigt at have is i maven ved fagtilmeldingen. Fagbeskrivelserne er meget
generelle og typisk ikke længere end tre linjer. Derudover er fagtilmeldingen for
udvekslingsstuderende besværliggjort af, at de fleste af fagene på højere niveau forudsætter,
at man har fulgt visse grundfag og opnået et tilfredsstillende resultat. Da UW-Madison ikke
har registreret de fag, man har fulgt ved andre universiteter end UW-Madison, vil man typisk
blive afvist ved tilmeldingen til disse fag. I den forbindelse vil jeg råde til, at man kontakter
professorerne, der underviser i de relevante fag. De kan også fremsende uddybende
fagbeskrivelser. I det hele taget skal man ikke være nevøs, hvis ikke det lykkes at tilmelde sig
de fag, man havde tænkt sig. Det er muligt at skifte fag i løbet af de første to uger af
semestret.

Jeg havde tidligere oplevet den amerikanske undervisningskultur ved en summer school på
Yale University arrangeret af IARU. Dette var en af grundende til, at jeg ville af sted på et
længerevarende studieophold i USA.
Jeg havde et stort fagligt udbytte af mit ophold på UW-Madison. Jeg var særligt
begejstret for den tætte kontakt mellem professor og studerende. Professorerne var
entusiastiske omkring undervisningen og engagerede de studerende under forelæsningerne.
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Muligheden for at møde underviserne på tomandshånd i løbet af deres office hours og stille
spørgsmål til pensum var også meget givende.

Før ankomst til Madison havde jeg søgt om et ’temporary home stay’ hos en amerikansk
værtsfamilie. Det foregik gennem organisationen Madison Friends of International Students
(http://www.iss.wisc.edu/mfis/). Jeg boede hos en venlig værtsfamilie i to dage før semesteret
begyndte. Det var den ideelle måde at blive introduceret til universitetet og til byen. De tog
sig godt af mig og inviterede mig flere gange i løbet af semesteret til koncerter og ud at spise.
De åbnede endda deres hjem for mig ved Thanksgiving, så jeg fik mulighed for at opleve
denne amerikanske helligdag og familiefest på tætteste hold.

Jeg boede i University Housing og var godt tilfreds med det. Jeg kunne på forhånd vælge,
hvilket værelse jeg ville have. Jeg valgte et enkeltværelse med udsigt ud over Lake Mendota.
Det er en god ide at undersøge, hvem der bor i de forskellige dorms. Danske
udvekslingsstuderende vil nok foretrække dorms uden freshmen, der lige er flyttet hjemmefra.
Vær opmærksom på, at kontrakterne med University Housing gælder for hele studieåret. Hvis
man rejser hjem efter efterårssemesteret, betragtes det som et brud på kontrakten, hvorfor man
ikke får sit depositum tilbage.

Det er vigtigt at være i god tid med legatansøgningerne. Fondenes ansøgningsfrister er spredt
over hele året, og nogle af dem modtager kun ansøgninger i et snævert tidsrum. En god måde
at skabe overblik over de relevante fonde kunne være at opstille et regneark med
ansøgningsfrister og angivelse af hvilke bilag, der kræves af de enkelte fonde. Udover SU
modtog jeg følgende økonomiske støtte:

Internationaliseringsstipendium
Konsul Axel Nielsens Mindelegat
Knud Højgaards Fond
Nikolai og Felix Fonden
Oticon Fonden
ScanDesign Danish Scholar Award
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Disse legater dækkede alle mine omkostninger ved opholdet.
ScanDesign legatet er specifikt til danske studerende, der kommer til UW-Madison og
for UW-Madison studerende, der tager til Danmark. Med til legatet hørte flere sociale
udflugter med de øvrige danskere på UW-Madison. Fx betalte fonden for kajakroning, standup comedy show, teaterforestilling, billetter til football kamp med Wisconsin Badgers og en
weekendtur til Chicago.

Mit studieophold på UW-Madison har givet mig en stærk faglig ballast og et godt indblik i
amerikanske samfundsforhold. Jeg kan varmt anbefale andre at søge en samarbejdsplads ved
UW-Madison.
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