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Redegørelse for mit ophold på UCLA
Jeg har været heldig at gå på et af de mest anerkendte universiteter i USA og jeg er dybt taknemmelig for
Københavns Universitets hjælp, til mit udvekslingsophold på University of California Los Angeles (UCLA)
Jeg er netop hjemvendt fra et fantastisk udvekslingsophold i Los Angeles, Californien. Jeg har siden d. 3. Januar
studeret på UCLA, hvor jeg læste økonomi som en del af min kandidatuddannelse på cand.polit. Københavns
Universitet.
Efter næsten seks måneder på det imponerende campus kan jeg bekræfte, at det faglige niveau på UCLA er meget
højt og jeg er blevet undervist af nogle af landets topprofessorer. Jeg har gennemført fire fag på UCLA’s
Department of Economics og et enkelt fag på UCLA’s Anderson School of Management.
Fagene jeg har gennemført er alle relevante for mit studie på Københavns Universitet og derved en vigtig del af
min uddannelse. Jeg har fulgt og bestået fagene ”Auditing”, ”Money and Banking”, ”Development Economics” og
”International Finance” på UCLA’s Department of Economics. Alle har været krævende og lærerige med generelt
dygtige undervisere. Det sidste fag jeg fulgte var på UCLA’s Anderson School of Management, der er en isoleret
business skole på universitetet. Anderson School of Management er regnet som en af USA’s absolut bedste
business skoler, og med god grund! Det er egentligt ikke muligt for udvekslingsstuderende at følge fag på
Anderson School of Management, da det koster det tredobbelte og kun er forbeholdt de absolut bedste
økonomistuderende fra USA. Men (!), fordi jeg ihærdigt opsøgte diverse professorer og overtalte ledelsen
lykkedes det mig, at blive optaget på et faget ”Spreadsheet Management”. Det var meget krævende og jeg sad
blandt landets dygtigste studerende der tidligere havde studeret på skoler som Harvard og Yale. Jeg valgte ikke
at gå op til faget ”Mathematical Finance”, da jeg ikke kunne få merit for faget – dette resulterede i karakteren F –
eller ”‐3” på den danske karakterskala. Da jeg alligevel ikke kunne få faget overført valgte jeg ikke at bruge tid på
faget.
Der er en forskel i undervisningsmetoderne fra Danmark og USA, men jeg fandt relativt hurtigt ind i en god
læserytme og nogle gode studiegrupper, hvilket hjalp mig til pæne karaktere i de fleste fag.
Jeg boede gennem mit studieophold på UCLA’s campus, hvor jeg lejede et lille værelse på et dorm kaldet Rieber
Terrace. Jeg søgte om bolig via UCLA’s hjemmeside, hvor jeg søgte enkeltværelse på Campus. Det var også muligt
at søge værelser med roommate og off‐campus student appartments (dette min anden prioritet). Jeg var glad for
at bo som jeg gjorde, da det var nemt at lære andre at kende hurtigt. Jeg boede blandt både amerikanere og andre
internationale studerende. Ingen af boligerne på campus har køkken så man skal enten købe måltider hver gang
eller købe madplan – hvor man spiser i dinning halls. Bor man på campus er man naturligvis også underlagt de
overordnede regler for UCLA, hvilket indebærer ingen alkohol og stilhed efter midnat. Disse regler bliver dog
ikke overholdt og UCLA er ret afslappede omkring det, hvis bare det holdes på et acceptabelt niveau. Jeg var på
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ingen måde i problemer , men hvis man vil undgå at være underlagt nogen regler så vil jeg anbefale at bo i en
fælles lejlighed tæt på campus. Prisen er næsten den samme og det giver lidt mere frie rammer.
Udover det faglige fik jeg også nydt de seks måneder i Caifornien. Jeg har fået rigtigt mange venner som jeg nåede
at lære godt at kende og som jeg helt klart regner med at følge de kommende år. Jeg nød rigtig godt af UCLA’s
mange faciliteter – både de fantastiske sportsfaciliteter og de mange arrangementer såsom koncerter og
foredrag. Jeg var bl.a. en del af UCLA’s Soccer Team og havde nogle sjove oplevelser med mine
holdkammeraterne.
Jeg blev også rigtig glad for livet i Californien med super vejr (hver dag!), dejlige strande og masser af energi.
UCLA er lokaliseret i Westwood / Bel Air, hvilket er det bedste område i Los Angeles, med strandene på den ene
side (Venice Beach og Santa Monica) og Beverly Hills samt Hollywood på den anden side. Dette betød desværre
også at huslejen var meget høj, til trods for at jeg boede i et lille værelse på Campus.
Udover at nyde L.A. nåede også at komme op og ned af kysten og opleve mange af de berømte og fascinerende
steder.
Alt i alt har det været seks fantastiske og lærerige måneder, der har højnet mit engelskniveau, mit faglige niveau,
udviklet mig personligt og givet mig en masse nye bekendtskaber og uforglemmelige oplevelser. Jeg har virkeligt
værdsat KU’s hjælp, tusind tak.

Med venlig hilsen
Joakim Vilhelm Warnøe Nielsen

Ps. Jeg har vedlagt budget for turen samt en transcript fra UCLA, der bekræfter jeg har gennemført fagene.

