
Studieophold ved Barnard College, New York City 

 

Bolig: 

Ved en udvekslingsplads på Barnard College er det påkrævet at bo på campus. 

Huslejen betales hjemmefra, så der er styr på det hele, når man ankommer. Der er 

flere forskellige steder, og de fleste ligger imellem universitetets bygninger. Uanset 

hvilket sted man bliver tildelt, så er der meget kort til undervisning. 

Jeg vil anbefale kommende studerende, at søge ”Plimpton”. Her er de fleste 
studerende seniors og derfor lidt ældre end hvad man ellers oplever på campus. 

Derudover er der verdens sødeste personale, som altid er meget hjælpsomme. I alle 

universitetets boliger er der kun adgang med gyldigt studiekort. Dvs. at man altid 

skal have sit studiekort på sig, og vise det når man går ind. På den ene side føles det 

meget upersonligt, men på den anden side så er det rart at vide, at der ikke kan 

komme fremmede ind. 

På Plimpton er der kun enkeltværelser, modsat mange af de andre steder. Jeg vil 

råde folk til at bo på et enkeltværelse. Der er generelt mange mennesker over det 
hele, så jeg synes, at det var rart, at have et sted at være sig selv ind imellem.  

 

Fag: 

Barnard College betragter 12 credits som et minimum for at være 

fuldtidsstuderende. Dette svarer til 4 fag af 3 credits, hvilket er enormt meget 

arbejde pga. de mange afleveringer og den store arbejdsbyrde. Niveauet var generelt 

lavere end hvad jeg oplever på KU, men der er meget mere arbejde i løbet af 

semestret. Mit bedste råd vil derfor være kun at tage 3 fag inden for sit eget 

fagområde. Dette kan lade sig gøre, hvis man som det sidste fag melder sig til fx 

”physical education” i starten af semestret eller man kan vælge et kreativt fag såsom 

tegning, foto etc. Barnard College synes, at det er en god ide, at man vælger 

forskellige typer af fag. 

 

Undersøg eventuelt hvor mange afleveringer, der er i løbet af semestret i de fag du 

overvejer at tage. Selvom det ikke nødvendigvis er de sværeste fag, så er der klart 

mest arbejde i de fag, hvor der er mange afleveringer. 

 

Da vi kom fandt vi ud af, at en del af fagene havde begrænsede pladser. Fagene blev 

hurtigt fyldt op, så det er med at få tilmeldt sig en masse fag, så man er sikker på at 

komme på. Hvis fagene allerede er fyldt op, så kunne man dog i nogle tilfælde få 

professorens underskrift på, at det var ok at følge faget alligevel. Andre gange kunne 

man først få det afgjort efter nogle uger, når/hvis folk begyndte at falde fra, så der 

kom ledige pladser. 

Generelt var de første uger meget hektiske, indtil man fandt ud af, hvilke fag man 
var kommet på. Mit bedste råd er at slå koldt vand i blodet og gå til alle timerne og 

så indhente det forsømte læsning, når man er sikker på hvilke fag man skal have, så 

ikke man spilder en masse tid på at læse til fag man ender med ikke at tage alligevel. 

 

Barnard College og Columbia har samme fagkatalog, så studerende fra begge steder 

kan tilmelde sig fag begge steder. Jeg tog både Barnard fag og Columbia fag og 



niveauet var det samme. Dog havde jeg en oplevelse af, at Barnard professorerne tog 

sig mere tid til de studerende. 

 

Generelt skal man som studerende på Barnard/Columbia være forberedt på at 

bruge rigtig rigtig mange timer på at læse og lave afleveringer. Jeg tilbragte mange 

aftener og weekender på biblioteket, og der var ikke tid til at tage så meget ud i byen 

for mit vedkommende i løbet af semestret. Jeg havde stadigvæk en rigtig god 

oplevelse, men man skal være indstillet på at arbejde en del. 
 

Meal plan: 

Meal plan er obligatorisk, og den mindste med 300 point oplevede jeg som alt 

rigeligt. Det svarer til 30 måltider i universitetets dining halls. Flere steder er der 

lækker mad, men jeg var glad for, at jeg ikke skulle spise der hver dag. Hvis I kan 

vælge 30 måltider i stedet for 300 point hjemmefra, så vil jeg opfordre til dette, da 

man således også kan bruge sine point på Columbia. Både John J og Lerner Hall´s 

dining var bedre end på Barnard. 
 

Spisesteder: 

Jeg synes ikke, at det kunne betale sig at lave mad selv. Dels var der intet udstyr i 

køkkenet og dels var det dyrt at købe råvarer. 

Ud over universitetets spisesteder, så er der mange lækre alternativer i området. 

Fx billig sushi på Vine på Broadway overfor Columbia udgangen, de har gode frokost 

tilbud. Der er også Maoz på 2047 Broadway, som har en lækker meal deal med salat 

og friskpresset juice.  

 

Kaffe: 

Hos Joe´s på hjørnet af 120th street og Broadway fås den bedste kaffe på campus 

 

Biblioteker: 

Der er ufatteligt mange biblioteker på Barnard/Columbia, men indtil man har 

funder sine favoritter, så er 1.sal på Butler Library et godt sted at starte. De har 

døgnåbent. 

Biblioteket ovenover Joe´s er nyt og lyst og mere stille end mange af de andre 

biblioteker. 

 

Eksamen: 

Alle eksamerne ligger meget komprimeret på nogle få dage, medmindre man har 

fag, hvor der skal afleveres store opgaver i stedet for en egentlig eksamen. Det er 

også almindeligt, at der ligger flere eksamer på den samme dag.  

Da der ikke er læseferie, som vi kender det herhjemme, så er man nødsaget til at 
have styr på pensum allerede inden undervisningen stopper. 

Generelt oplevede jeg, at eksamerne var lettere end midterms. Derfor kan det godt 

betale sig at ligge meget arbejde i midterms og mindre i finals. 

 

Introprogrammet: 



Den første uge er ultra pakket fra morgen til aften med et program for alle 

udvekslingsstuderende. Undervisningen starter i forlængelse af programmet, så 

selvom man ikke kunne flytte ind på student housing før dagen inden programmet 

startede, så ville jeg ønske, at jeg var taget afsted en uge før og haft lejlighed til at 

falde på plads og komme af med jetlag inden det hele gik løs. 

 

Barnard College tog utrolig godt imod os alle sammen og de havde simpelthen lagt 

så mange krafter i at give os en god start på semestret med masser af lækker mad og 
sociale arrangementer. 


