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University of Illinois at Urabana-Champaign
- en riktig amerikansk collageupplevelse
Mina föräldrar har alltid pratat om hur mycket deras
utbytestermin utvecklade dem, därför har jag har
sedan min första dag på KTH vetat att jag ville åka
utomlands så fort som möjligt. Tiden sprang iväg
och snart började jag på mitt andra år på KTH och
det var dags att börja planera, och vilket jobb det
var. Beslut efter beslut var tvungna att tas, hur länge
ville jag vara borta, vilken sorts skola ville jag gå på,
var ville jag åka, var kan jag komma in med mina
betyg och så vidare. Tillslut var ansökningsdagen
här och allt var ifyllt. Nu är det bara att vänta på mitt
livs upplevelse tänkte jag, men så var det inte, det
fanns fortfarande mycket att göra…
Förberedelser
När jag väl fått beskedet om att jag blivit nominerad
till UIUC (eller U of I som studenterna kallar det) av
KTH började det riktiga jobbet. Det som skulle fyllas
i och fixas var:
1. Ansökan till själva skolan.
2. Vilka kurser jag ville läsa och hur jag skulle
tillgodoräkna dem.
3. Ansökan om VISA, vilket först kunde göras efter att jag hade fått ett skriftligt
besked om att jag hade blivit antagen.
4. Vaccinationspapper, där skolan hade krav på vilka vacciner jag skulle ha (det blev
många sprutor, så var förberedd).
5. Boende, var och hur jag ville bo.
Ansökan till skolan samt VISA var tidskrävande men det som faktiskt påverkade min
vistelse var valet av kurser och boende, vilket jag kommer återkomma till senare.
I övrigt var det bara att boka flygbiljett. Att boka tur och retur var mycket billigare än att
boka enkel biljett, vilket jag insåg precis innan jag bokade. En sak som jag utnyttjade var
att en får vistas i USA 30 dagar innan och efter ens VISA börjar/slutar. Då jag ville
uppleva lite mer av USA bokade jag min hemresa från New York, och fick 20 dagar av
roliga upplevelser efter skolan slutat.
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Boende
Boende är en viktig del av ens collage-upplevelse, ska en bo i ett dorm? i ett hus? nära
campus? med någon? ensam?
Om en är duktig på att förbereda sig så är ”The Round
Table Houses” ett bra alternativ. Där får en bo med massa
andra utbytesstudenter som alla vill träffa nya vänner
och göra det mesta av sin upplevelse. Detta gör att en
kanske inte blir så involverad i det amerikanska livet,
men en kommer definitivt skapa vänner för livet.
Om en vill bli omhändertagen (på ett sätt en aldrig blir på
universitet i Sverige) väljer en att bo i ett dorm, här bor
en mitt på Campus och en blir påtvingad en mealplan,
men en behöver inte tänka på någonting när en väl är där.
Detta är dock lite dyrare och det är mest förstaårselever
(”freshmens”) som bor här.
Om en är som jag, riktigt dålig på att planera och ta ett slutgiltigt beslut så är det inga
problem. Urbana-Champaign är en studentstad och off-campus boende är inte svårt att
hitta. Det jag gjorde innan avresa var att via Craigslist hitta några boenden som jag
tyckte såg bra ut, ska tillägga att detta gjordes ca 1 vecka innan avresa. Jag mejlade dem
och sa när jag skulle komma till campus. Mina två första dagar bokade jag hotell och sen
gick jag runt och pratade med hyresvärdarna och såg mig omkring i husen. När jag valt
vart jag ville bo, skrev jag på ett kontrakt på plats och kunde flytta in direkt. Jag valde att
bo i ett rum i ett hus ca 5 min från campus på Illinois St. med 4 lite äldre rumskompisar
och trivdes jättebra. Det bästa var att huset jag bodde i var fullt möblerat och handdukar
och lakan ingick så jag behövde inte köpa till någonting.
Kurser
När det kom till kurser så hade jag tidigt bestämt mig för att jag ville göra några
tillgodoräkningsbara kurser och några valfria kurser. UIUC är ett stort college och därför
finns det mycket valmöjligheter.
De två tillgodoräkningsbara kurser jag läste var:
- ECE110, Introduction to Electronics // MF1016, Elektroteknik
Denna kurs var väldigt rolig då de integrerade praktik och teori på ett mycket bra sätt. Vi
fick lära oss grunderna i elektronik samt använda dessa kunskaper till att göra våra egna
projekt.
- ME370, Mechanical design I // MF1040, Design och Produktframtagning, metodik
Denna projektkurs var den mest tidskrävande kursen jag
någonsin läst. Under fyra månader gjorde vi två stora projekt.
Vi hade också inlämningsuppgifter, obligatoriska labbar med
pre- och postlabs och två stycken prov. Jag lärde mig massor
inklusive att arbeta under stress. På bilden ser ni en så kallad
”walker” vi byggde som ett av projekten.
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De två valfria kurser jag läste var:
- ART140, Introduction to Art
Detta var en kurs som hade ganska många olika
moment i sig, vilket ledde till att den var mer
tidskrävande än vad jag hade trott. Vi gick både
igenom grunderna i konsthistoria och fick lära
oss olika tekniker i att använda i ens eget
skapande. Det roligaste med kursen var det
slutgiltiga individuella projektet.
- GWS100, Intro Gender & Women’s Studies
Detta var den mest intressanta kursen jag läste. Jag hade en professor som hette
Professor Toby Beauchamp och han var fantastisk. Om du är intresserad av genus
rekommenderar jag denna kurs starkt då den ger en bra överblick av ämnet.
De flesta hade redan valt alla sina kurser innan de kom till campus. Jag hade dock kurser
jag ville läsa som UIUC behövde godkänna åt mig så jag fixade allt när jag kom fram. Att
välja kurser är inget att stressa över, men det kan ta ett tag att fixa ett bra schema då
man inte får ha några krockande kurser och man måste läsa 12 credits. Ett tips är att
kolla upp hur mycket arbete det är på varje kurs; läxor, skriftliga inlämningar, tentor,
projekt, för det är väldigt stor skillnad på arbetsbelastningen beroende på vilken kurs en
väljer.
Annat kul
När allt detta viktiga var fixat var det bara att se till att
min fritid var så rolig som mina förväntningar. Då jag är
en sportnörd gick jag till den så kallade ”Quad Day” i jakt
på en rolig lagsport som jag kunde hålla på med. Det
fanns sjukt mycket men ingen sport lockade innan jag såg
en skylt där det stod Quidditch, vilket jag kommer gå in
på senare.
I övrigt så har UIUC galet fina sportanläggningar och allt
ingår när du går på skolan. De har simning, basket,
inomhusfotboll, vanligt gym med mera. Om du gillar sport
kan du göra som jag och vara med i ett intermural lag. Jag
körde både inom- och utomhus fotboll med ett gäng jag
träffade där, superkul!
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Quidditch
Nu till mitt största fritidsintresse på UIUC, Quidditch.
Jag hittade gruppen på Quad Day och var till en början
tveksam till att vara en del av den. Men efter min första
provträning var jag såld. Anledningen till detta vara att
det var att det var en genuin amerikansk grupp som
inkluderade alla. Jag fick både idrotta och träffade
vänner för livet. Vi åkte på turneringar till Iowa och
Wisconsin, de anordnade ”quidpartys” och hade bara i
allmänhet en väldigt bra sammanhållning. Tycker alla
som åker till USA ska hitta en grupp som denna för att
verkligen uppleva den amerikanska kulturen.
Chicago
UIUC ligger ca 4 timmar med buss från storstaden Chicago vilket gör
det till ett utmärkt resmål för en weekend. Jag åkte hit två gånger
under min vistelse i Illinois. Tips på vad man
bör göra är att se piren, konstmuseet ”Art
Museum of Chicago” och om du är där på
vintern har de en jättemysig tysk
julmarknad. I övrigt har de grym mat. De är
kända för sina ”deep dish” pizzor, som är
jättemättande, deras ”thin crust” pizzor är
också jättegoda. Annars rekommenderar jag
att äta ribs eller åka till en del av Chicago
som ”Little Italy” eller ”Greek Town” för att
äta en maträtt speciell för det landet.

