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Rapport: Studieophold ved University of California, Davis 

Jeg vil selvfølgelig gerne starte med at takke mange gange for jeres bidrag, da det har været med til 

at realisere mit ophold. 

Generelt har jeg haft et virkelig stort fagligt udbytte af de kurser, jeg har deltaget i. Den store 

forskel fra kurserne jeg tog under min uddannelse på Københavns Universitet og U.C. Davis, er at 

der er mange flere kurser inden for husdyrvidenskab og dermed er kurserne på U.C. Davis mere 

specifikke. Dette gør at man kan fordybe sig meget mere inden for hvert område og virkelig få alle 

detaljerne med. Et andet udbytte er selvfølgelig, at jeg virkelig har forbedret mine 

engelskkundskaber under mit ophold. 

Jeg har taget følgende kurser på U.C. Davis: 

 Comparative Animal Nutrition 

 Comparative Animal Nutrition Lab 

 Ruminant Nutrition 

 Animal Energetics 

 Animal Growth and Development 

 Animal Biochemistry and Metabolism 1 

 Animal Biochemistry and Metabolism 2 

 Endocrinology 

 Metabolic Homeostasis 

 2 x Animal Biology Seminar 

 Lactation 

 Nutrition and Development 

Ud over de kurser jeg har taget, har jeg i min sommerferie hjulpet med at udføre et forsøg. I 

forsøget så vi på, hvilke hormoner der er med til at regulere yverudvikling og mælkeydelse hos 

søer. Det var selvfølgelig utrolig spændende, da jeg er meget interesseret i drægtige og lakterende 

søer. Derudover lærte jeg nogle teknikker, som jeg vil kunne bruge senere.  

Ved siden af det store faglige udbytte, har jeg selvfølgelig også rent personligt fået en masse ud af 

det, at prøve at bo og studere i et andet land. Davis, hvor universitetet ligger, er en hyggelig, mindre 

by, som jeg har været rigtig glad for at bo i. Da universitetet med sine 30.000 studerende udgør ca. 

halvdelen af byens beboere, er der et virkelig godt studiemiljø. 

Jeg er ikke i tvivl om, at mit ophold i USA vil gavne min faglige profil. Foreløbig er jeg blevet 

ansat som junior specialist på U.C. Davis, hvor jeg skal arbejde på et projekt vedrørende søer. 

Endnu engang mange tak for jeres bidrag. 
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