Reseberättelse HT 2011
Unitec, Auckland, Nya Zeeland
Min utbytes termin i Auckland, Nya Zeeland vid Unitec har varit en mycket
upplevelserik och lärorik. Välkomnandet av Unitec var mycket bra och
organiserat, de informerade om allt man behövde vet som ny i en stad och
som student vid ett nytt universitet. Jag bodde vid Unitec village som är
lokaliserat på campus området och huserar cirka 300 studenter, mestadels
internationella studenter så det är väldigt enkelt att träffa nya vänner. Boendet
i sig var enkelt, i jämförelse med svensk standard är den låg. Det fanns fina
promenad stråk i närheten och campuset är otroligt frodigt och grönt. På
campus fanns också Unitec sportcenter som vi i village fick träna gratis på,
vilket var otroligt bra.
Kurserna varierar i svårighetsgrad, vissa hade jätte mycket att göra medans
andra inte hade lika mycket. Jag läste olika management kurser inom
Business inom denna facilitet är föreläsarna väldigt samarbetsvilliga och vill
att man ska klara av uppgifterna, presentationerna eller tentorna. Det finns
mycket hjälp att få om man behöver. Biblioteket har alla kursböcker så jag
pluggade mycket på biblioteket, då jag till stor del hade inlämningsuppgifter.
Unitec ligger 30 minuter från Auckland City. Jag köpte en cykel och det går
lika snabbt att cykla in som att ta bussen pga. hård trafik. Det är vänster trafik
så det gäller att hålla tungan rätt i mun, till och med på trottoarerna. Staden
ligger mycket vackert vid vattnet och kallas för the city of sails, men som Nya
Zeelands största stad anser jag den som ganska liten, men den har allt man
behöver. Under termin var det Rugby World Cup, vilket var en stor händelse
för Nya Zeeland. The All Blacks vann guld och denna kväll var gatorna fulla
av glada fans och extra roligt var det att de var värdarna för
världsmästerskapet.
Unitecs studentförening USU är mycket organiserad och erbjuder olika resor
för att upptäcka Nya Zeeland tillsammans med vänner. Dessa har ofta student
vänliga priserna och de har varit otroligt roliga. De har någon typ av aktivitet
varje helg, men om man inte vill åka iväg finns det alltid någon aktivitet i
village för att vara social och upptäcka staden nattetid.
Nya Zeeland är otroligt vackert och det är verkligen värt att resa omkring i
landet. USU arrangerar inte resor till söder ön så dit är det värt att åka på
roadtrip. Landet erbjuder många olika typer av äventyr som skydiving,
skidåkning, vandringar, vulkaner, stränder, glaciärer och ett fantastiska djurliv.
De gröntäckta kullarna fulla med kor och får är det svårt att få nog av. Jag är
otroligt tacksam för att jag har upplevt detta otroligt vackra land och träffat
fantastiska människor som har förgyllt mitt liv.
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