
Erfaringsrapport fra UC Berkeley 
Du sidder nok nu og enten overvejer at søge en plads ved UC Berkeley eller er netop blevet optaget. Hvis 

det første er tilfældet, søg! Hvis det sidste er tilfældet, tillykke! Du går et fantastisk år i møde, hvad 

enten du vælger at begrave dig i bøgerne på Doe Library eller i højere grad at nyde livet i 

Nordcalifornien. 

The Bay Area (området omkring San francisco) er et fantastik område med smuk natur, kultur og ikke 

mindst nogle af de mest vidunderlige mennesker, jeg nogensinde har mødt. For at generalisere groft er 

befolkningen gæstfri og åbne som amerikanerne er flest. Det kombineres særligt i dette område med en 

progressivitet, som jeg ikke har set lige andetsteds(som komikeren Will Durst sagde det: ”det eneste vi 

ikke tollerer er intollerance”).  

Derudover er det helt fantastisk at få lov til at læse på et af verdens allerbedste universiteter. Somjeg 

skal komme ind på nedenfor, er det særligt på graduate fagene at man bliver udfordret. 

Nedenfor prøver jeg at komme ind på nogle af de ting, jeg husker, at jeg selv var i tvivl om inden jeg 

skulle af sted. Det er derfor mest interessant for en der skal af sted. For folk der overvejer at søge er det 

meget nemt, SØG!  

Bolig 

Selv fandt jeg en stor lejlighed sammen med to danskere jeg kendte perifert hjemmefra, hvilket skulle 

vise sig at være en super løsning. Generelt er der masse af boliger i Berkeley som udlejes til studerende, 

og her er det bare at starte fra en ende af på http://sfbay.craigslist.org/, en amerikansk udgave af Den 

Blå Avis, bare 1000 gange større. Her skal man naturligvis værre forsigtig i forhold til svindlere, og det 

bedste råd må være ikke at betale nogen penge før man har set boligen, og har en kontrakt. 

Mit råd er derfor helt klart at tage af sted i god tid, og så finde noget når man er derover! (vi kom ca. en 

måned før studiestart, og da var det nemt at finde et sted), 

Men hvor skal man så bo?  

Det kan virke uoverskueligt når man hverken kender Berkeley eller nogen der har været der før hvor 

man ”skal” bo i Berkeley. Meget simplificeret kan siges følgende: 

Syd for campus: Her er mange undergrads, flest caféer osv. Det er også her mange af frat festerne 

foregår (Undergrads er dog meget unge hvis man selv er 24 som jeg, og så er det efter et par gange i frat 

alligevel sjovere at tage til San Francisco, når man kan finde tid til dette). Her boede jeg. 

Nord for campus: Her er det mere et almindeligt boligområde og her bor flere graduate studerende. 

Generelt er der bare mere stille, og nok for stille til min smag.   

Vest for campus: Bydelen af Berkeley hvor der rent faktisk er andet end collegestuderende.  

Oakland: Højest 10 min på cykel nede af vejen fra Berkeley, og en by hvor der sker en masse kulturelt. 

Jeg ved ikke så meget, men har kun hørt godt. 

San Francisco: Fantastisk by som det naturligvis er en chance og prøve at bo i. Der går et tog (der virker 

fint) imellem SF og Berkeley hvilket tager 25 min, så det kan sagtens lade sig gøre. Selv syntes jeg dog at 



transporten blev for lang, med den sparede tid man havde når skolen er i gang.  

Jeg har ikke selv boet på I-house (international house), men for lige at berøre dette vil jeg  ikke anbefale 

denne løsning. Dels er det dyrt I forhold til hvad man får, og det er meget nemt ”blot” at hænge ud 

sammen med de andre udvekslingsstuderende. Jeg kender flere der valgte at flytte derfra i løbet af 

deres ophold. 

Fag 

Jeg læser økonomi og var indkrevet som undergrad (vores bachelor), hvilket betød at man som 

udgangspunkt kun kan tage ét graduate fag (deres kandidat/Ph.d.  – ved økonomi er det udelukkende 

phd. men dette varierer imellem departments). Man kan dog ”sagtens” få lov at tage to hvis man taler 

med en ”college advisor” og gør dem det klart at man har læst en bachelor indenfor sit felt. Man når 

langt ved at være høflig og vedholdende. Man skal dog først have en accept fra professoren. Og man 

skal endelig bare kontakte professorerne. Generelt er kontakten mellem studerende og professorer 

langt mere hyppig end i Danmark, og det kan sågar blive set som mærkeligt, hvis man ikke har været til 

en undervisers office hour i længere tid. 

Undergrad fag er generelt på et lavt niveau, da de studerende på deres undergrad tager kurser indenfor 

mange fag. Har man derfor læst en bachelor i eksempelvis økonomi, kan det mildest talt være meget 

lavt niveau når nogle af de medstuderende har deres første økonomifag.  

Ph.d.-fagene var til gengæld på et niveau, jeg endnu ikke har set lige. Enten med enormt læsepensum 

eller opgaveregning i mængder der kan spolere ens nattesøvn. For mit vedkommende var det dog netop 

det høje niveau, der gjorde at jeg søgte Berkeley, og det har derfor været helt sikkert været fantastisk at 

blive udfordret fagligt, i den grad det var tilfældet. 

Det var ikke unormalt at sidde med en af de dygtigste økonomer indenfor sit felt, med bare 5 ph.d-

studerende. 

Forsikring 

Der følger en forsikring med ved UC Berkeley, men denne er dyr. Jeg havde selv tegnet en igennem 

Europæiske som giver rabat til medlemmer af DJØF. Med denne kunne jeg undgå at betale for den 

obligatoriske forsikring. Det var dog sværere end jeg havde regnet med, da jeg i første omgang blev 

mødt af en skrankepave, der tredje gang jeg dukkede op nærmest grinte af mig. En anden medarbejder 

forbarmede sig dog og gav mig et nummer på en der vidste hvad det handlede om. Efter et 

telefonopkald med hende var det ordnet. Nummeret har jeg desværre ikke længere ☺, men forsikringen 

kan i hvert fald ”waives” hvis man bliver ved. 

Mad 

Jeg spiste meget ude, da dette er utroligt billigt. Når jeg havde travlt ville jeg derfor hellere spare tiden, 

når det alligevel ville koste det samme, hvis jeg selv skulle lave ordentlig mad. 

http://bestofberkeley.dailycal.org/ På denne hjemmeside er der mange gode forslag, særligt Thai Baisil 

gør det godt! Nr. 6 er fantastisk ☺ 



Vil man købe ind er der flere muligheder. Safeway er det store billige supermarked. Selv foretrak jeg 

Berkeley Bowl, hvis udvalg fik en dansk Irma til at se grinagtig ud, og det til ganske udmærkede priser. 

Det kan anbefales meget varmt, og er virkelig noget jeg savner efter at være hjemvendt til Danmark. 

  


