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Erfaringsrapport fra University of Technology, Sydney 
Udveksling i perioden 2. august 2010 til 3. december 2010 

 

At påbegynde og for den sags skyld vedligeholde processen, der muliggør, at man kan komme 

til udlandet og studere kan virke temmelig uoverskuelig. Specielt når man så lang tid i 

forvejen bliver stillet over for en masse muligheder og dermed valg, som man måske ikke helt 

synes man er rustet til at foretage. Hvilket land og hvilken by vil jeg bo i? Og hvilket 

universitet vil jeg studere på? Dertil kommer valg af fag, som man allerede et år inden afrejse 

skal tage stilling til. Der er rigtig mange ting man skal forholde sig til, og det er meget 

tidskrævende, men i den sidste ende er det det hele værd og langt mere til.  

 

FØR AFREJSE 

For at komme af sted er der en del indledende faser, men heldigvis er systemet indrettet efter, 

at du som udgangspunkt ikke ved noget som helst, så der er mange instanser som står parat til 

at hjælpe dig i gang og følge dig på vejen. Jeg selv blev positivt overrasket over hvor relativt 

let de fleste ting foregik. 

Nedenfor har jeg opstillet 5 trin som måske kan være en hjælp til dig i processen:  

1. Find ud af hvilket land og hvilken by du kunne tænke dig at bo i. Primære kriterier 

kunne være sprog, kultur (forskelligheder vs. ligheder) og andres erfaringer. 

2. Find et universitet du synes lyder interessant. Deres hjemmesider siger desværre ofte 

det samme (”vi er internationale/traditionsrige/fagligt dygtige/…”), men kig på 

fagudbuddet, studiemiljøet (klubber, campus, …) og spørg folk der selv har været der. 

3. Find fag der svarer til et fuldt semester (et fuldt semester på KU er 30 ECTS-point, 

hvilket svarer til 24 credit points på UTS – normalt gives der 6 credit points per fag). 

Aflever en fagbeskrivelse for hvert fag til forhåndsgodkendelse, og vedlæg 

forhåndsgodkendelsen (eller dokumentation på, at du har søgt denne) når du ansøger 

om en udvekslingsplads. 

4. Få minimum to udtalelser fra professorer. Du kan bare skrive dem en mail, de fleste er 

meget behjælpsomme – mit råd er at få én fra et fag du klarede det godt i, og én fra en 

anerkendt professor.  

5. Skriv projektbeskrivelsen over de tre universiteter du har indskrænket dit valg til. Mit 

råd er, at du gør rigtig meget ud af den, for det er hovedsageligt den du bliver vurderet 

ud fra, når udvekslingspladserne fordeles. 

Helt generelt er Det Internationale Kontor til stor hjælp i alle de ovenstående trin, og ligeledes 

til hvad du ellers måtte have af bekymringer og tanker. Når du har sendt ansøgningen af sted 

med alle dens bilag er du langt! Bagefter er der en TOEFL-test, og når du kommer længere 

hen flybilletter, forsikringer osv., men de sidste giver god mening til deres tid. 

 

SYDNEY 

Hvorfor jeg valgte Sydney… 

Australien er et fantastisk land! Det vil de fleste nok være enige med mig i, og årsagerne er 

mange og sikkert forskellige fra person til person. Dog tror jeg, at størstedelen vil være enig 

med mig i, at ordene godt vejr, imødekommende mennesker og en ”no worries”-attitude 
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dækker rimelig godt. Det gjorde Australien som helhed, og Sydney i særdeleshed meget 

attraktivt for mig, fordi jeg på forhånd havde besluttet, at jeg ville bo i en storby. Jeg har 

tidligere rejst i Australien og faldt dengang pladask for byen, fordi der var plads til forskellige 

kulturer, interesser og mennesker, og samtidig oplevede jeg en slags samhørighed. Derudover 

er Australien et engelsktalende land, hvilket var et afgørende kriterium for mig. Det er et 

vestligt land (og dermed var den kulturelle omvæltning ikke så stor, hvilket var vigtigt for 

mig, da jeg havde besluttet at tage af sted i et helt år), men det er meget påvirket af Asien, 

hvilket gør det anderledes. Dertil vil jeg ikke ligge skjul på, at vejret og rejsemulighederne 

kun forsikrede mig i, at dette var stedet jeg ville hen 

 

Hvordan finder jeg noget at bo i? 

Sydney er en kæmpe by – der bor i omegnen af Danmarks befolkning i byen, og uanset 

hvilken retning man kører i to-tre timer, vil området stadig være en del af Sydney. Derfor 

indeholder byen enormt mange forskellige områder og suburbs.  

 

Udgangspunktet for boligsøgning er i mine øjne at afgøre, om man vil bo på kollegium (i 

hvert fald noget der stærkt minder om det) eller ”for sig selv”. Jeg valgte ikke at bo på 

kollegium længe før jeg tog af sted, af den simple årsag, at jeg blev fortalt, at de fleste der 

boede sådan var meget unge (17+). Det tror jeg faktisk også er tilfældet på både Sydney 

University, Macquarie University og University of New South Wales, fordi de alle tre har 

mere campuslignende tilstande, og det derfor bliver trygt for de nye at flytte derind. UTS er 

imidlertid ikke én stor campus, og derfor er kollegierne mere som i København: Placeret lidt 

væk fra uni og med en større aldersspredning. Hvis dette er dit valg, så søg i (rigtig) god tid – 

de bliver ret hurtigt fyldt op. 

Valget var nu engang taget i mit tilfælde, så boligjagten gik i gang stort set øjeblikkeligt efter 

ankomst til Sydney. Vi havde booket et hostel hjemmefra til de første dage – det vil jeg stærkt 

anbefale – og det skabte en fin base at lede fra. UTS har en housing-service, som kan hjælpe 

dig i gang, men det er en ”hjælp-til-selvhjælp”-service, så opslag, internettet eller 

ejendomsmæglere bliver vejen frem i sidste ende.  

Uanset fremgangsmåde vil jeg skynde mig at gøre et par ting klart: Sæt dine forventninger 

lavt – ret lavt endda! Du vil som udgangspunkt komme til at betale mere for mindre end du 

gør i København. Uanset om du lejer et værelse eller finder nogle at dele en lejlighed/et hus 

med, så forvent at betal minimum 4.000 kr. om måneden per person. Vær dertil opmærksom 

på, at man i Australien opgør de fleste kontrakter på ugebasis – dvs. at huslejen angives i et 

”per uge”-beløb – men huslejen betales per måned, så man ganger altså reelt med en faktor ca. 

4,3 ikke bare 4 når man finder sin faktiske husleje. Det er lettere at finde bolig i juli/august 

end i januar/februar, fordi sidstnævnte er Australiens sommer og efterspørgslen derfor større.  

Jeg kom 2 uger før studiestart og brugte selv ret lang tid (6 dage) på at finde noget, men det 

skyldtes bl.a. at vi var 4 der valgte at finde noget sammen, det skulle ligge centralt i byen og 

være til at betale. Til gengæld kunne vi (og det er som regel tilfældet, for boligmarkedet er 

helt vildt fleksibelt) flytte ind med 1 dags varsel. Det kan anbefales at komme i rimelig god 

tid, fordi det gør situationen/jagten lidt mindre stresset. Gør under alle omstændigheder op 

med dig selv om du vil bo i byen eller ved stranden. Brug evt. www.cityofsydney.nsw.gov.au 

til at finde viden om forskellige områder.  

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
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Den egentlige boligsøgning foregik i mit tilfælde ved at gå rundt i gaderne og spørge hos 

ejendomsmæglere hvad de havde, internetsiderne: www.gumtree.com.au og 

www.domain.com.au samt at se på opslag på lygtepælene (sidstnævnte er ofte propfyldte 

lejligheder og intet privatliv). Sydney er vant til korttidslejemål og mulighederne for at finde 

et møbleret værelse/lejlighed er derfor rimeligt gode. Vær dog forberedt på at betale mere per 

uge, når det skal være møbleret og specielt for kortere tid. Hos ejendomsmæglere vil du 

normalt skulle binde dig for minimum 6 måneder. Vi er flyttet én gang, mens vi har været 

hernede, og i begge lejemål har vi lagt et depositum svarende til 4 ugers husleje. Medmindre 

du brænder hytten ned mens du bor der, kan du dog være sikker på at få pengene igen, fordi 

man i Sydney har lavet et system, hvor alle deposita indbetales til en organisation, som du 

modtager en kvittering fra efter indbetaling. Det er ret trygt! (Organisationen kan findes på: 

www.fairtrading.nsw.gov.au). Når man bare lejer et værelse er depositummet som regel 

mindre, og hvis du beslutter at stole på nogen og bare flytte ind, har du færre rettigheder, men 

slipper (så vidt jeg har hørt og oplevet) godt fra det. 

 

Hvor køber jeg ind? 

Fordele ved konkurrence og handel med omverdenen er ikke helt gået op for Australien, så 

derfor er frugt, grønt og kød dyrere end i Danmark, når man køber ind i de 2 store kæder: 

Coles og Woolworths. Til gengæld er kvaliteten høj, udvalget massivt, orden i højsædet og 

åbningstiderne (6.00-00.00) vanedannende.  

Hvis man (som jeg selv) stadig hellere vil slippe billigere, og kan leve med lidt mere kaos, er 

der lige over for business-fakultetet på UTS et kinesisk marked (Haymarket). I ”kælderen” er 

der et kæmpe frugt/grønt/fisk/kød marked hvor priserne generelt er halvdelen af hvad den er i 

supermarkederne. Specielt søndag eftermiddag er der massive tilbud, fordi markedet har 

lukket mandag og tirsdag. Derudover er Aldi kommet down-under, og deres priser er også 

generelt lavere end hos de to store kæder.  

 

Hvordan kommer jeg rundt? 

På gå ben! Man går utrolig meget i Sydney! Jeg savner at cykle, men omvendt har jeg endnu 

ikke fundet modet til at begive mig ud i Sydney’s gader på 2 hjul. Det er (meget) langsomt 

ved at blive mere normalt, og min kæreste cykler til uni, så jeg ved det kan lade sig gøre. De 

er ved at lave cykelstier flere steder, men generelt har australiere en fransk tilgang til trafik, 

og en cyklist på vejbanen er som udgangspunkt ikke deres problem.  

Til gengæld har de velfungerende offentlig trafik. Tog, busser og færger gør det ret let at 

komme rundt og til nogenlunde danske priser (medmindre du er udvekslingsstuderende, så er 

der 50 % rabat). Dog: Busplanerne er temmelig vejledende, så lad være med at planlægge 

nøje efter dem, hvorimod tog og færger afgår, når planen siger de gør. UTS ligger klods op af 

Central Station, og derfor dur de fleste tog uanset hvor man bor.   

  

Hvor går jeg ud? 

Uanset hvad du er til, er der noget at lave i den her by!  

Nattelivet har noget at byde på hver eneste aften, i høj grad pga. antallet af backpackere der 

kommer igennem. Fra tirsdags salsa-aftner på the Establishment (gør det uanset om du danser 

eller ej – det er en fed oplevelse) henover onsdags (volds) druk på Beach Road Hotel til 

http://www.gumtree.com.au/
http://www.domain.com.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
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tjekkede fredage på Ivy. Helt generelt: Kings Cross er ”ungt” med mange backpackere og 

Sydney’s svar på vesterbro – både på godt og ondt… Surry Hills, Darlinghurst og Newtown 

er mere tjekkede, brogede og hyggelige med lidt mindre steder, mens CBD og The Rocks har 

reelle diskoteker.  

Restauranter og caféer er der masser af, og til langt mere studievenlige priser end i Danmark. 

Der er køkkener til enhver smag i bogstaveligste forstand, og en thaimenu koster sjældent 

mere end $15. Derfor er det også ret almindeligt at spise mere ude – selv de finere steder 

koster en hovedret i omegnen af $30-40. Derudover gør den stramme licens-politik hernede 

det almindeligt, at have konceptet BYO (Bring Your Own) dvs. at man medbringer alkohol 

selv, hvilket åbenlyst mindsker prisen på et restaurationsbesøg. 

Udendørsliv er noget der dyrkes af alle – pga. vejret og i særdeleshed pga. mentaliteten. Der 

er parker overalt, som rent faktisk bruges til (gratis) arrangementer, strandene ligger en halv 

time fra centrum (og byder på alt fra solbadning til surf og dykning) og der er simpelthen så 

mange tilbud hele tiden, at man altid kan finde på noget at lave – parader i anledning af det 

kinesiske nytår, short-film og mad festivaler i det fri og udspringskonkurrencer i havnen. 

Organisationen www.cityofsydney.nsw.gov.au står for en stor del af det, og hjemmesiden har 

været en god hjælp til at finde på sjove ting at lave. 

 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY (UTS) 

Hvorfor jeg valgte UTS… 

Jeg valgte vel i virkeligheden ikke UTS, men UTS var blandt mine 3 prioriteter, og disse var 

udvalgt primært fordi de ligger centralt. Jeg er rigtig glad for, at Økonomisk Institut ligger så 

centralt i København, og det ville jeg gerne genfinde i udlandet. De fire store er UTS, USyd, 

UNSW og Macqaurie University, som alle har samarbejdsaftaler med KU. Sidstnævnte ligger 

en god times kørsel uden for Sydney og blev fravalgt alene på det. UTS er ikke et fint 

gammelt traditionsrigt universitet, men ubetinget det mest centrale og dertil er der en lounge 

for postgrad business og jura studerende, som gør at man ofte møder kendte ansigter mellem 

timerne – det satte jeg stor pris på, mens jeg var der.    

 

Hvordan er campus? 

Egentlig har UTS ikke én samlet campus, men er opdelt i to hovedområder: Kuring-Gai som 

ligger noget udenfor byen, og så det centrale inde midtbys. Der er shuttle-busser der kører 

mellem hovedbygningen og Kuring-Gai, men jeg har faktisk aldrig været derude, så jeg ved 

ikke noget om det. Business fakultetet ligger 5 minutters gang fra hovedbygningen, og har 

alle de faciliteter, man skal bruge i sin dagligdag (administration, kantine, biblioteket, 

undervisningslokaler og den ovenfornævnte lounge). Grønne områder er der ikke mange af, 

simpelthen pga. den centrale placering, men der er terrasser og gårde, som jeg har brugt en hel 

del tid i.  

Hovedbygningen er ikke til at tage fejl af: En 30-etagers brun betonbygning, som er kåret til 

Sydney’s grimmeste bygning, og den rummer bl.a. The Loft (fredagsbaren), det internationale 

kontor, fitness-center og de fleste af de klubber, der er på UTS (ca. 30 styks). Til vinter (juli) 

åbner der ligeledes en kæmpe multifunktionel sportshal så mulighederne (bliv-)er mange og 

inden for rækkevidde. 

 

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
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Hvordan foregår indregistrering og endeligt valg af fag?  

Det er meget let at starte – gå ind på www.uts.edu.au og brug funktionen my-student-admin til 

at registrere dig – den følger dig hele vejen (ellers modtager du en e-mail der forklarer ALT). 

Vær opmærksom på, at du kan skifte fag helt frem hertil, men at du på din profil kun kan 

vælge de 4 fag du oprindeligt har søgt optagelse på. Brug funktionen e-request til at sende en 

ansøgning af sted om at skifte fag. Der går et par dage, så får du svar, som regel med 

application approved er min erfaring. Jeg skiftede selv alle 4 fag ud, uden problemer. Bare 

husk at sende en ny forhåndsgodkendelse hjem til KU. 

 

Hvordan skaber jeg en omgangskreds? 

Introforløbet på UTS er ikke noget at prale af, men det er vidst ret generelt hernede. Så brug 

de muligheder der tilbydes i begyndelsen: Velkomster, gåture, cocktail-party osv. Det 

fungerede for mig, og gav mig et reelt netværk i løbet af de første 10 dage efter studiestart. 

Det blev også årsagen til, at jeg ikke meldte mig ind i nogen af de mange klubber, der 

tilbydes. Mange af dem lyder spændende, og jeg er overbevist om, at man kan få et fedt 

sammenhold ved at melde sig ind, men det gik temmelig hurtigt for mig, så jeg kom vidst 

bare aldrig i gang med dem. Det handler mest om at angribe det fremmede – alle er i samme 

sko og ingen føler sig hjemme, så brug usikkerheden i stedet for at lade den begrænse dig!  

 

Hvordan er selve studieforløbet? 

Der er vel to tilgange til at studere mens man er på udveksling: Den de fleste fortæller om 

med druk, sjov og nye oplevelser hver dag i et halvt år, eller, den mindre kendte, at ville have 

gode karakterer med hjem, sideløbende med oplevelser og venskaber. Sidstnævnte er min 

tilgang, men jeg synes ikke jeg er gået så meget på kompromis, som det måske lyder. For det 

første har jeg ikke noget studiejob hernede, hvilket jo i sig selv giver 20 timer mere om ugen, 

og dertil er fagene tilrettelagt sådan, at man har 3 timer til hvert fag om ugen. Altså en samlet 

undervisningstid på 12 timer om ugen, hvilket gør studietiden temmelig fleksibel. De tre timer 

indeholder både øvelser og forelæsning, så det er ikke så slemt og passivt som det måske 

lyder. Derudover er holdende på omkring 40 personer, og derfor får man et helt andet tæt 

forhold til sin underviser.  

Derimod er det ikke som på polit, at eksamenerne til sidst tæller 100 % af karakteren. Der er 

midterms, opgaver, præsentationer, tests osv. i løbet af semestret som alle tæller i din endelige 

karakter. Dertil bliver du krydset af, så din tilstedeværelse kan have indflydelse, og dertil 

aktiv deltagelse i timerne – fuldstændig som i gymnasietiden. Derfor er fritiden noget mindre 

på ugebasis end timetallet angiver – specielt når man vil klare det godt, for én dårlig 

aflevering gør topkarakteren uopnåelig.  

Meget hurtigt i forløbet (den første uge i nogle fag) skal man inddeles i grupper til senere 

opgaver, og til dette vil jeg give dig et råd: Sæt dig klods op af nogle, hvor du tænker, at dem 

kan du nok godt holde ud at arbejde sammen med. Det kommer til at lyde forkert, men 

kulturelle forskelle, og sprog(-vanskeligheder) for nogles tilfælde, kan altså blive en barriere. 

Fagmæssigt vil jeg vove påstanden at der er noget for enhver smag, og selvom niveauet i 

nogle tilfælde kan blive lidt lavt grundet det australske undervisningssystem (man kan fx tage 

en bachelor i jura, men en master i finansiering) har det ikke været kedeligt i mit tilfælde. 

Vælg eventuelt fag der har pre-requisites – det øger niveauet. 

http://www.uts.edu.au/
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AFSLUTNINGSVIS... 

Der er meget at se til, når man lander på den anden side af jorden med jetlag. Boligjagt, nye 

indtryk og systemer, samt det faktum, at man højst sandsynligt ikke kender en sjæl. Jeg var så 

privilegeret at rejse herned med min kæreste og en god veninde, og jeg var rigtig glad for at 

have nogen at tage flyveturen med. Specielt fordi du derved også har en ”livline” at ringe til 

og evt. drikke en kop kaffe med de første dage inden studiestart, hvor du ikke kender nogen.  

 

For mit vedkommende har det i allerhøjeste grad været hele besværet værd! Fra indsamlingen 

af anbefalinger til projektbeskrivelsen, henover legatansøgninger (jeg kan kun sige gør det, og 

gør det ordentligt – det er gratis, skattefri kroner) til boligjagten i en fremmed storby. Det er 

indtil videre den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv, og jeg har endda besluttet at blive et 

år ekstra, så fedt synes jeg det er. Så kom af sted – så hurtigt som muligt   

 

Held og lykke med din tur,  

Louise Garde 

 

Kontakt mig endelig hvis du har nogen spørgsmål: louisegarde1@hotmail.com 


