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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Jun Ho Lee  HT18 

Utbytesuniversitet     

University of Texas at Austin 

Utbildningsprogram     

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 

     

     

Find Your Way 

University of Texas at Austin 

Innan avresa 

Jag hade aldrig besökt USA, så jag tyckte att detta skulle bli ett fantastiskt tillfälle för mig att åka dit 

och lära mig så mycket som jag kan om den amerikanska kulturen parallellt med studierna. University 

of Texas at Austin har en välkänd business skola som heter McCombs och de har en bra teknisk skola 

vid namn Cockrell. Jag ville jämföra deras studieteknik med den jag lärt mig på KTH. 

Innan avresan behövde jag förbereda mig genom att ansök om visum, skicka vaccinationsintyg och 

universitetsintyg osv. Man behövde söka ganska tidigt om man vill bo på campus, eftersom det finns 

mycket konkurrens mellan studenterna om att få boende på campus. I mitt fall fanns det inga platser 

kvar efter mitten av juni. Man kan även bo utanför campus i ett bostadsområde som heter ”West 

Campus” och är billigare. 

Ankomst 

Jag kom till skolan runt 20:de augusti eftersom man fick tillgång till rummet på campus efter den 22:e 

augusti. Det fanns många aktiviteter såsom introduktionsmöten och informationssamlingar under de 

första två veckorna. Då fick man mer detaljerad information om vart man kunde köpa kurslitteratur, 

hur man skapade ett amerikansk bankkonto utan avgift, osv. Jag vill speciellt rekommendera ”fuide 

your way”, en informationsträff som introducerade mig till det amerikanska studentlivet. 

 

 

Ekonomi 

Det kostade totalt 70 000 kr att bo i Austin för en termin. 

Det kostade 54 000 kr att bo på campus för en termin, där det förutom själva boendekostnaden 

dessutom ingick hushållnings- och underhållstjänster utan kostnad samt $1 800 ”Dining Dollar” och 

$200 ”Bevo Bucks” som gavs ut i början av terminen.  
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Whitis Court 

Kinsolving Dining Hall 

”Dining Dollars” är ej återbetalningsbar kredit som används för att köpa mat från skolbuffén som 

kostade $11 för de som betalar med kort eller kontant men $3.5 för studenter med UT student kort och 

”Dining Dollar”. Det även finns en liten affär inom campus som man kan köpa med ”Dining Dollars”. 

OBS att man måste har minst $900 Dining Dollars kvar på sitt konto efter en termins studie då $1800 

är menat att spendera över ett helt läsår. 

”Bevo Bucks” är en återbetalbar skolvaluta som kan användas i de flesta affärer och restauranter 

utanför skolan. Universitetet är mycket stor. Det finns restauranter, klädaffärer, apotek, banker, osv 

precis utanför campus så man behövde sällan gå långt utanför området för att köpa något. 

Förutom boendekostnader måste man betala 10 000 kr för ”Blue Shield”, en internationell 

studenthälsoförsäkring som är obligatorisk oavsett vilka studentförsäkring man fick i Sverige.  

Böcker och kursmaterial kostar runt 800 kr för de flesta, fast om man planerar att studiera 

”Introduction to Economics” som jag, då betalar man 1 100 kr för online materialet som är 

obligatoriskt för kursen. Vissa av kursena, särskilt McCombs businesskurserna, har ingen 

kurslitteratur eller säljs enbart genom McCombs printing center, som ligger på campus, på grund av 

Copyrightregler. 

Boende 

Om man blir antagen till utbytesstudier, börjar universitetet skicka information genom mailen. Det är 

viktigt att du inte missar mailen och skapar ett konto hos University of Texas som du behöver använda 

för att söka, registrera dig till kurser samt söka bostad på campus! 

Det finns olika sektorer med olika namn på campus såsom ”Jester”, ”Duren”, osv. Jag bodde i ”Whitis 

Court”, det område som garanterar plats till alla internationella utbytesstudenter som söker bostad. 

Jag bodde i byggnad LLB som låg precis bredvid matsalen. LLB var ett envåningshus, så man behövde 

inte störas av studenter från andra våningar. 

Det finns vissa skolsregler som man måste följa och du får betala skolan om du bryter mot dem flera 

gånger. I boendekostnaden ingår $400 som buffert för skolan som du får tillbaka på ditt amerikanska 

bankkonto om du inte bryter mot skolreglerna under tiden då går på skolan.  

Jag tyckte om skolsbuffén. Det finns allt från sallad till dessert med varierande huvudrätten såsom 

amerikanska-, italienska-, asiatiska-, medelhavs- rätter. De har vatten, mjölk, kaffe, varmchoklad, tio-

tals läsker som man kan välja, och även vanilj/choklad strutglass. Maten var mycket billigt och jag 

hade långt över $900 ”Dining dollars” kvar på mitt konto i slutet av terminen. Därför köpte jag varm 

choklad med amerikansk donut varje morgon under de sista två månaderna på skolans StarBucks för 

att använda upp alla pengar som jag hade över. 
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Universitetet och studierna 

Det fanns ingen perioder i USA, utan istället läste man 4-5 kurser samtidigt för hela terminen. Alla 

kurser har samma lektionstider och föreläsningssalar varje vecka. Lektionerna hade ingen akademisk 

kvart, fast de slutade en kvart tidigare än vad som står i schema. De flesta kurser hade 3 timmars 

föreläsning per vecka. 

Kurser 

Information om kurserna på universitetets hemsida var från förra året och eftersom de uppdaterades 

mellan läsåren, kunde jag inte tillgodoräkna en av kurserna (SF2940). Tydligen hade mattekurserna 

på universitetet nyligen förändrats, men det gjorde att jag istället hade fler valfria kurser. 

Jag läste: 

ECO 301 – Introduction to Economics: Detta motsvarade ME1310 Nationalekonomi för I. Det var en 

mycket lätt kurs, fast man får mycket läxor och hade tre tentor. 

FIN 320F – Foundation of Finance: Detta motsvarade ME1311 Finansiering. Precis som ECO 301 var 

det en grundläggande kurs och var enkel. OBS Deras studieprogram hade ändrats till HT18, och man 

fick inte längre delta i kursen om man inte har läst redovisning. Jag kunde lösa detta genom att visa 

mina studieintyg och studieplan från tidigare ekonomikurser på KTH, men det var en process som 

krävde en veckas mailkonversation med studievägledaren i USA. 

ORI 390R – 16-Markov Decision Process: Detta motsvarade SF2863 Systemteknik. Detta var den enda 

avancerade kursen som jag fick läsa i matematik. Det var den tuffaste kursen som jag läste. 

BGS 373 – Strategic Coporate Communication: Det var en frivillig kurs som jag läste. Här får man 

studera hur man ska kommunicerar med olika intressenter från företagsperspektiv. Man lär sig också 

att identifiera relevant målgrupp och vilka kommunikationskanaler man ska använda för att maximera 

önskad effekt mot den gruppen. 

I B 372 – 10-Exporting For Entrepreneurs: Detta var också en frivillig kurs. Man studerade hur man 

exporterar produkterna och tjänster utanför landet. Man går genom olika perspektiv av exporteringen 

som supply-chain management, finansiering, kreditanalys, osv som är viktigt för exporten för ett 

företag. Man har ingen tenta inom kursen, istället praktiserar man hos ett företag som en 

exportkonsult som man antingen får välja själv eller blir tilldelad av professorn. Man betygsätts av 

företaget och case-arbetet under terminen. Jag rekommenderar den kursen till de som är intresserad 

av få en inblick i ett företag. 

Staden och landet 

Texas ligger ganska nära Mexico och andra spansk-talande länder i Sydamerika. Därför kan man hitta 

personer på gatan som pratar spanska eller portugisiska även om engelska är huvudspråket på 

campus. De flesta studenter på University of Texas at Austin kommer ifrån två stora städer som heter 

Huston och Dallas. 
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BSM Potluck ABSA Banquet 

Texas VS West Virginia 

Under terminen var det ett antal stadsevenemang. Exempelvis var det i december ”Trail of Lights”, där 

en hel park dekorerades med ljuslampor och det var några musikfestivaler under terminen. Man får 

information om dessa event från skolshemsidan, Facebook, eller igenom att vara i en medlem i en 

skolorganisation. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag hade ganska mycket fritid eftersom jag bodde i campus och varken behövde laga mat eller städa. 

Jag valde att spendera mycket tid med olika skolorganisationer och nedan följer en kort beskrivning av 

vad de hade att erbjuda. 

ABSA (Asian Business Student Association): De flesta medlemmarna var asiater och Business majors 

vilket passade mig perfekt. Det finns ett möte varje vecka, och då inbjuder ABSA sina alumni och 

rekryterare från storföretag och håller en presentation om jobbet, hur man ska söka för ett jobb, tips, 

know-hows, osv för studenter. Dessutom håller de också nätverkande events, workshops, CV- och 

intervju- granskning under terminen. Det är en stor studentorganisation, och därför delas studenter in 

i ”familjer” som tillsammans genomför olika aktiviteter. 

BSM: Det är bible-studying-group för studenter. Jag tyckte det var en mycket amerikansk. De serverar 

gratis lunch en dag i veckan, och håller en samling på torsdagskvällen. Dessutom håller de många 

aktiviteter såsom ”Fall Retreat”, en camping och bordsspelskvällar. 

Planet Longhorn: Det är en studentorganisation för internationella studenter som hjälper dem att 

mingla, och lära känna andra internationella studenter. Varje vecka håller de i ”Thirsty Thursday”, en 

barrunda för studenter.  

 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar att ha minst ett besök till ett amerikanskt fotbollsspel. Det brukar vara ett väldigt 

stort event som drar i minst 10 000-tals människor både in- och utifrån universitetet. Då är man 

garanterad att få en glimt av den amerikanska kulturen. 

 


