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UNIVERSITETET OG CAMPUS
University of Melbourne ligger centralt i den nordlige ende af Melbourne centrum. Campus er
relativt stort, og de gamle bygninger huser utallige faciliteter (et par banker, en frisør, en autoriseret
Apple forhandler, et par rejsebureauer og massere af spisesteder heriblandt). Fakultetet for økonomi
ligger i den nybyggede 'Spot' bygning et par hundrede meter udenfor campus. Her finder man
kontorer for økonomi-forelæsere, undervisningslokaler og student commerce centeret, der kan
hjælpe med praktiske og administrative spørgsmål. Generelt er serviceniveauet på universitetet højt
- der er udvalg, centre og kontaktpersoner for stort set alt og som international studerende bliver
man holdt hånden en stor del af tiden.

FAGLIGT
Jeg fulgte både undergraduate og graduate kurser på mit ophold og for begge er det faglige niveau
generelt lavere end hvad vi er vant til på polit. Til gengæld er deltageses kravene en del højere. I de
fleste fag er der opgaver og eventuelle midterms, der skal afleveres i løbet af semesteret og som
tæller en given procentsats af ens endelige karakter. Desuden er aktiv deltagelse i forelæsninger og
tutorials (øvelsestimer) ofte også medbestemmende for din afsluttende karakter. Man skal dog ikke
kæmpe om forelæserens opmærksomhed, generelt var ca. 60% af de studerende i mine timer
internationale studerende fra asiatiske lande og de fleste havde et relativt dårligt engelsk og således
også en lav grad af deltagelse i timerne.
Eksaminerne foregår i Exhibition Hall ca. 5 minutter fra campus - en kæmpe bygning der kan huse
3.000 eksaminander af gangen. Husk at det annoncerede tidspunkt for eksaminationen ikke omfatter
'reading-time' - står der eksempelvis at din eksamen starter 9.30 og at du har 15 minutters reading
time skal du altså være ved Exhibition Hall klokken 9.15 (der er ingen grund til at være der meget
tidligere, da dørene ikke bliver åbnet før).

BOLIG
Det er muligt at bo på campus eller på de såkaldte UniLodges rundt omkring i det centrale
Melbourne. Jeg vil dog fraråde begge. Det er for det første en al for dyr løsning i forhold til det man
får og desuden er de øvrige beboere ofte en hel del yngre. Book i stedet et hostel de første nætter og
brug så Gumtree (den australske udgave af den blå avis) og evt. de lokale udlejningsfirmaer til at

finde en lejlighed eller et sharehouse (udlejningsbureauerne forlanger dog ofte minimum 6
måneders leje). Bliv desuden en del af MUSEX (Melbourne University Study Abroad and
Exchange) gruppen på Facebook, her bliver der slået flere ledige værelser op ved studiestart. De
fleste bor i Fitzroy (hipster-bydelen, der vist bedst kan sammenlignes med Vesterbro), Brunswick
(Nørrebro), Carlton (hvor universitetet ligger) eller CBD - alle bydele med kort afstand til
universitetet. Alternativt kan man bo i St. Kilda, der er Melbournes strand by.
Prisniveauet er en del højere i Melbourne end det fx er i København, især hvis man ønsker at bo
centralt og i lejlighed. Desuden er mange lejligheder umøbleret - møbler kan dog købes billigt på
Gumtree eller i IKEA.

GENERELT PRISNIVEAU
Generelt er bolig, mad og internet dyre end i Danmark. Coles og Woolworths er de to store
supermarkedskæder og svarer i pris og udvalg til Føtex derhjemme. Der ligger 2-3 Aldi ‘er i
Melbourne som er SU venlige og meget bedre end de danske udgaver. Desuden kan det anbefales at
handle på Queen Victoria Market (eller South Melbourne Market, hvor priserne er en del lavere og
udvalget meget stort). Spiritus forhandles i specielle liquor stores og er dyrt i forhold til Danmark.

MELBOURNE OG OMEGN
Melbourne er en fantastisk by! - mens Sydney har strandende har Melbourne by-, cafe-, restaurantog kaffelivet. Byen har en enorm diversitet og således også virkelig mange fede steder, alle med
deres egen specielle stemning. Broadsheet.com.au er en af de bedste guides til aktiviteter og gode
cafeer i byen.
Den offentlige transport i Melbourne består primært af sporvogne (og tog hvis man skal lidt længere
ud af byen). Jeg kan dog ikke anbefale en cykel kraftigt nok - afstandene i byen er relativt små og
cyklen giver en fed frihed. Dog er trafikken i Melbourne ikke særlig cykelvenlig, så man skal have
øjnene åbne (hjelm er desuden påkrævet pr. lov). Cykler kan købes for omkring 100-150 dollars
brugt.
Vejret i Melbourne er relativt omskifteligt (alle de lokale vil fortælle at Melbourne er kendt for at
have "4 seasons in one day"), den australske sommer er dejlig varm, men det bliver koldt om
vinteren. Desuden er husene ikke isoleret så det kræver et par sweatre at holde sig varm om vinteren
(og en vinterjakke til eksamenslokalerne, der er virkelig kolde).

SOCIALT
Der er massere af muligheder for at socialisere sig med andre internationale studerende, og
universitetet er generelt rigtig gode til at samle os omkring frokoster mv. Desuden kan man melde
sig ind i den førnævnte MUSEX gruppem der arrangerer pub-crawls, bbq's, surf-weekender mv. I
en af de første uger afholdes der orientation-week hvor man blandt andet kan melde sig ind i en
eller flere af universitetet studenterdrevet klubber, der samler sig om sportsgrene, nationaliteter,
interesser mv. Der er stort set en klub for alt og især sportsklubberne er en rigtig god måde at møde
lokale australiere på!
Generelt er australierne enormt venlige, hjælpsomme og imødekommende - hvis man selv er en
smule opsøgende er det derfor ikke noget problem at skabe sig et socialt liv.

