
Erfaringsrapport 
 

Jeg valgte at studere mit andet semester af kandidaten på University of Western Australia (UWA), 
hvor jeg studere fra 24.02.2011 til 24.06.11, altså 4 måneder. Jeg kom 2 uger før, og tog hjem en 
uge efter sidste eksamen.  
 
1. Indledning 

Det er ingen hemmelighed at den australske østkyst er mere populær for både turister såvel som 
studerende, og man skal da også gøre sig klar at vestkysten er anderledes end østkysten. Western 
Australia er berygtet for at være mere konservativ end resten af landet. Dette giver sig til udtryk end 
tidligere lukkelove, strengere straffe, flere begrænsninger for nattelivet og højere alkoholpriser. 
Perth, som UWA ligger i, er den største by på vestkysten og statens ”hovedstad”. Den ligger i et 
behageligt klima hvor det i gennemsnit er 30 grader i sommermånederne (dec.-feb.) og 18 grader i 
vintermånederne (juni-aug.) med en smule regn. Indbyggertallet er på størrelse med København (ca. 
1.5mio.) men man skal være opmærksom på at byen er ”strukket ud” over et større areal og en bil 
næsten er en nødvendighed hvis man vil se det hele. Byens midte er præget af et finansielt kvarter 
samt to parallelløbende gågader – men ingen rigtig beboelse. Studerende bor i stedet i forstæderne 
til Perth Central Business Distract (CBD). Forstadsområderne tilsvarer vores inddeling i Nørrebro, 
Vesterbro osv. Blandt de bedre kan nævnes Crawley (hvor universitetet ligger), Nedlands hvor jeg 
selv boede (naboområde til Crawley, og derfor tæt på uni) og Subiaco (kan bedst sammenlignes 
med Østerbro, 5-10 min. Bustur væk fra uni) 

 
 
2. Det faglige Aspekt 
 
Introdagene startede den 24.02. og løb to uge. Det var meget anderledes end hvad man kan opleve i 
Danmark. Ugen startede med en introduktion for alle nye elever (og det er mange). De 
efterfølgende dage går med en masse praktisk hvor man skal administreres, vælge fag, lære skolen 
at kende og sådan. Endelig var der en hyggelig middag for udvekslingsstuderende hvor man kunne 
hænge ud ved vandet og prøve forskellige sportsaktiviteter. En af dagene var der en introdag for 
hele skolen hvor man kunne melde sig ind i universitetsklubber. Der var også en koncert arrangeret 
af studenterforeningen og det var rigtig hyggeligt. Der var enkelte sociale begivenheder arrangeret 
kun for exchange students, men de var hverken særlig populære eller godt planlagt. 
 
Når man så har fundet sig til rette på universitetet, skal man til at vælge fag. Min erfaring var at 
niveauet lå noget under det man er vant til fra Nationaløkonomi på KU. Jeg valgte to fag på Arts 
fakultetet hvor ”statskundskab” hører til. Der er også mange fag udbudt på Business, herunder en 
del finansieringsfag, men historien om niveauet er den samme. 
Mit ene fag var ”International Political Economics” og handlede om forskelle imellem økonomiske 
filosofier (marxisme, liberalisme osv.). Det handlede også om samspillet mellem stat og marked. 
Jeg fandt faget meget abstrakt men det var samtidig interessant at få et nyt perspektiv på fx 
udviklingspolitik. Faget havde dog ikke nogen general rød tråd og forelæsningerne bar præg af 
dette. En stor del af faget bestod af mandatoriske diskussioner i mindre grupper, men det var dog 
ikke så slemt som først antaget.  



Det andet fag jeg valgte var ”Social Choice and Game Theory”. Faget handler, som titlen indikerer, 
om beslutningsgrundlaget for kollektive beslutninger og hvordan man kan påvirke dette. På 
økonomistudiet har jeg haft en del Game Theory og denne del af faget voldte derfor ikke problemer. 
Den anden del var en smule interessant, men niveauet var overraskende lavt.  
Jeg havde den samme professor i begge fag, hvilket helt klart har været en fordel. Fagene 
overlappede meget til tider, og havde han ikke været så dårlig til navne og ansigter, havde jeg 
sikkert kunne udnytte det mere.  
 
Generelt bliver der lagt større vægt på afleveringer end undervisning, forstået på den måde at man 
har færre forelæsninger, og flere større individuelle afleveringer. Der forekommer også 
gruppearbejde i næsten alle fag på tværs af studieretninger. Niveauet for disse er heller ikke særlig 
højt. Selv om de lokale studerende er bekendt med proceduren, er det min erfaring at folk hellere vil 
arbejde alene og gruppefremlægningerne er mest af alt kendetegnet ved individuelle oplæsninger 
fra et medbragt stykke papir.  
Som man kan forstå af ovenstående er mit indtryk af det faglige niveau, at det ligger noget under 
hvad man er forvent ved på KU. Jeg var til tider forundret over de banaliteter forelæseren følte han 
måtte uddybe. Den eneste udfordring består i at finde lysten til at udarbejde de større opgaver og i at 
planlægge eksamenslægningen eftersom forekomme at man har flere eksaminer på samme dag.  
 
 
3. Det praktiske aspekt 
 
3.1. Transport 
Man skal være opmærksom på at næsten lige meget hvor man bosætter sig, så er offentlig trafik 
ikke eksisterende. Der er enkelte busruter men deres køreplaner er yderst begrænsede, og i 
weekenden ophører bustrafikken ved midnat. I hverdagen er sidste afgang endnu tidligere, og 
toglinjerne, som der er endnu færre af, kører ikke efter 01am i weekenden. Taxaer koster lidt 
mindre end derhjemme, og de er klart at foretrække frem for de utilregnelige busser. Tager man 
bussen om dagen, kan man til gengæld komme med næsten gratis. I byen går specielle gratis-
busser, og studerende kører med særlig rabat, sådan at de længere ture ikke koster mere end 5DKK.  
Personligt betød den udstrakte by og de store afstande at jeg investerede i en bil. Der er relativt 
nemt at finde brugte biler på hhv. Carsales.com.au eller gumtree.cam.au (sidstnævnte er den 
australske blå avis og kan bruges til en masse). Jeg foreslår at man tager den potentielle bil til 
automekanikeren og får den tjekket inden køb, sådan at man undgår ”overraskelser”. Min kæreste 
og jeg brugte vores store 4x4 til at køre på ferie i, når skolen tillod det, hvor andre studerende gerne 
lejer biler. Jeg brugte yderligere bilen når jeg skulle ud og surfe i Perth og omegn. De holder 
generelt deres pris, og med benzinpriser der er væsentligt lavere end i Danmark, kan det godt betale 
sig.  
 
3.2. Bolig 
Når man leder efter lejlighed i Perth, og generelt i Australien, skal man være opmærksom på at det 
er udlejers marked. Markedet er meget dynamisk, forstået på den måde at de listede lejligheder som 
regel er klar til indflytning øjeblikkeligt og ikke står meget længere end et par uger på 
hjemmesiderne. Generelt kræver markedet at man er hurtig, og udbuddet af lejligheder/værelser 
bliver hurtigt suget op af efterspørgslen når de mange nye studerende starter deres semester. Jeg vil 
derfor råde til at man kommer minimum et par uger inden studiestart for at lede efter lejlighed. Man 
skal regne med at prisen for et værelse ligger omkring 200AUD pr. uge, altså er priserne ret høje 
sammenlignet med Kbh. 



Når man skal ud og kigge på lejlighed er det en god ide at benytte sig af universitetets tilbud og at 
finansiere taxa’en til potentielle lejemål. Spørg på universitetet om ”taxi reimbursement scheme”. 
Min kæreste og jeg prøvede indledningsvis at finde en lejlighed gennem ejendomsmæglere som 
også slår lejligheder op. Man skal være opmærksom på, at man minimum skal leje lejlighedene i 6 
mdr. for at komme i betragtning, og selv da er der større sandsynlighed for at ejendomsmæglernes 
klienter ønsker at leje den ud til en lejer der vil opholde sig i en længere periode. Udnyt derfor 
gumtree.com.au og universitetets udlejningstjeneste til at finde et sted at bo. Og vær opmærksom på 
at man ikke kan bryde et lejemål når man har skrevet under for en given periode. Vær generelt ikke 
for kræsen, for jo længere man venter, jo flere elever er der til at slås om lejemålene. 
 
4. Forsikring 
Jeg købte forsikring gennem DJØF hos Europæiske. 
 
5. Legater 
Jeg har søgt omkring 15 legater og modtaget to. Hvilket legat man søger afhænger af din 
studieretning og andre faktorer. 
 
6. Det sociale aspekt 
Jeg surfede en del under mit ophold i Australien. Forholdene er ideelle men kræver for det meste 
bil. Jeg spillede også en del golf da vinden forsvandt i slutningen af april. Forholdene er særdeles 
gode og de fleste baner er tilgængelige til offentligheden uden green-card.  
 
7. Afslutningsvis 
På trods af det svingende faglige niveau, det svære boligmarked og det begrænsede natteliv, skal 
der ikke herske tvivl om at et ophold i Perth og på University of Western Australia er en oplevelse 
for livet; en som jeg ikke vil have været foruden. Man skal tage til UWA og Perth hvis man ønsker 
at opleve et Australien som endnu tilhører lokalbefolkningen og ikke unge backpackere. Med et 
perfekt klima, nogle af de bedste strande i Australien indenfor rækkevidde og en altid venlig 
lokalbefolkning, er det helt sikkert en overvejelse værd. Hvis man lige som jeg kan parre det med 
sine fritidsinteresser, så er det en ”no-brainer”.  
 
 
God tur…  
 

 

 


