
     
 

 

 

 

AFRAPPORTERING 

Udvekslingsophold ved McGill University, Canada, 2017 

Til at starte med, vil jeg gerne tilkendegive min dybeste taknemmelighed for 

at støtte mig og mit ophold i Canada. Uden jeres hjælp, havde det ikke været 

muligt for mig at tage af sted, så mange tak for at være med til at realisere en 

af mine store drømme! 

Udbytte af opholdet 

Jeg har fået meget mere ud af mit ophold end jeg havde regnet med 

hjemmefra, både personligt men også fagligt.  

Jeg fik desværre ikke de kurser jeg havde regnet med hjemmefra, så jeg blev 

nødt til at lave nogle justeringer undervejs for at få det hele til at gå op 

alligevel. Jeg endte dog med at få nogle fede fag, som udfordrede mig på en 

hel anden måde end dem jeg har taget herhjemme på Københavns 

Universitet.  

Jeg endte med at tage de 4 følgende kurser: 

- Microeconomic Analysis & Application 

- Introduction to Financial Accounting 

- Industrial Organization 

- Economic Development 1 

Kurser endte med at være lidt mere diverse end jeg havde regnet med, men 

udbyttet jeg fik fra dem var stadig stort.  

Undervisningen var meget anderledes på McGill end det jeg har været vant 

til på Københavns Universitet, så det gav lidt ekstra udfordringer at skulle 

vende sig af med gamle vaner, samt at lære et nyt system. Men selvom der 

var udfordringer med tilvendelsen, er der bestemt ingen tvivl om niveauet på 

det canadiske universitet! 

 

SOLFORMØRKELSE 

Den 21. august 2017 var der 

solformørkelse over hele 

østkysten af Nord Amerika, så 

Astronomiklubben på 

universitet havde sørget for 

special briller, så vi kunne 

følge med i udviklingen. Hele 

den store græsplæne på 

campus (som ses i 

baggrunden på nedenstående 

billede), var fyldt med folk der 

fulgte med. Der var også sat 

specielle kikkerter op, og folk 

fra hele byen strømmede til at 

få lov til at se dette fænomen. 

 

 
 



Jeg har ikke haft mange semestre herhjemme, hvor at professorerne alle 

sammen var så gode. Jeg blev meget positivt overrasket over, hvor kompetente 

og hjælpsomlige de var, selvom de underviste kurser med 100+ mennesker.  

Jeg faldt desværre midtvejs i opholdet og brækkede min albue, og jeg har 

aldrig mødt en så hjælpsomlige studenterservice som her. De fik hurtigt 

arrangeret at jeg kunne få ekstra tid og en pc stillet til rådighed under mine 

eksaminer, så jeg kunne færdiggøre mine kurser, da det var min dominerende 

arm jeg brækkede. Og sammen med disse oplevelser på universitetet, har jeg 

mødt virkelig mange fantastiske mennesker fra hele verdenen, og lært rigtig 

meget om mig selv. En af de ting jeg lærte mest om mig selv, var hvordan det 

er at leve og bo i udlandet, langt væk fra alt det der nærmer sig tryghed. Og det 

er helt sikkert kvaliteter jeg tager med mig videre, og som har givet mig mere 

blod på tanden. 

Alt det ikke så faglige 

Opholdet handlede ikke kun om at gå til forelæsninger og prøver, men også at 

opleve Canada og hvad de har at tilbyde. Der er mange grupper på campus som 

jeg benyttede mig af, blandt andet at tage ud og plukke friske æbler eller at 

tage på vandre tur. Jeg fik også mulighed for at rejse lidt rundt i Canada og 

opleve andre steder end Montreal, så som Niagara Falls og forskellige 

naturparker.  

Der er ingen tvivl om at dette ophold er med til at styrke min faglige profil. Jeg 

vidste inden jeg tog afsted at jeg gerne vil arbejde internationalt, og efter at 

være kommet hjem har dette netop betydet og bekræftet mig endnu mere.  Jeg 

har udvidet mine akademiske kunnen, og jeg er meget mere motiveret nu end 

da jeg tog hjemmefra. 

Til at slutte af på, vil jeg endnu engang takke jer for støtten til mit ophold ved 

McGill University i Canada. Jeres støtte har været med til at realisere 

oplevelser og muligheder, jeg på anden vis ikke ville haft mulighed for.  

Kærlig Hilsen 

Julie 

 
 

VEJR SITUATIONER 

Montreal er kendt for sine 

ekstrem kolde vintre, og 

vejret levet bestemt også op til 

deres ry i 2017. 

Der var en usædvanlig lang 

sommer som varede frem til 

start november, hvor efteråret 

kom i en uges tid og derefter 

startede vinteren ellers. 

Temperaturen faldt til under 

frysepunktet, og der gik ikke 

længe før sneen begyndte at 

dale. Og det stoppede ikke. 

Fra midt november og frem til 

januar, sneede det stort set 

hver dag, og dag for dag 

dalede temperaturen endnu 

mere. 

Hen over julen var der 

omkring -20 oC og 40 cm sne i 

byen, en gang ”normal” vinter 

for canadierne. Dog var det 

ikke udelukkende sne, der var 

mange dage hvor der var 

skyfrit og sol i løbet af dagen, 

hvilket bare gjorde at 

landskabet blev endnu 

smukkere end det var i 

forvejen.  

 

 

 


