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Läsåret 09/10 spenderade jag vid Purdue University i Indiana USA. Det är en ovärderlig erfarenhet
att ha varit på utbyte och nedan ska jag berätta om Purdue som alternativ för utbytesstudier.
Purdue ligger i staden West Lafayette i Indiana, ungefär 2 h söder om Chicago. Dess population är
mindre än Uppsalas, geografin är platt och klimatet är märkbart varmare. West Lafayette sitter ihop
med Lafayette och städerna delas av floden Wabash. Avståndet mellan de två städerna är i princip
som avståndet mellan östra och västra sidan av Fyrisån. De två städerna tillsammans kallas Greater
Lafayette och har en population som Uppsalas.

Huvudgatan i West Lafayette en tidig morgon, längs denna
ligger alla affärer och barer.
Det är trevligt att plugga i USA. Folk är väldigt vänliga och hjälpsamma, dessutom är det inga
större problem att förstå språket. Plugget är annorlunda. Det är större krav på kontinuerlig inlärning
under kurserna, man lämnar in homeworks med ett regelbundet intervall och man har deltentor
allteftersom terminen fortskrider. Deltentorna är mer kända som midterms, på dem och sluttentan
har man vanligtvis 1-2 h på sig att svara på frågor. Dessa tentor är mer mekaniska än de man är
vana med från Sverige, d.v.s. det är lättare nötter att knäcka, men man måste knäcka dem snabbt.
Plugget är dock inget man måste oro sig över huruvida man skall klara det eller inte. Det är inga
problem.
Kurserna går över hela terminen och vid Purdue finns det ett stort urval. Purdue är framstående
inom teknik så sådana kurser rekommenderas. Själv läste jag tekniska kurser första terminen och
ekonomi och humaniora andra terminen. Det finns även kurser såsom tennis, simning och
vinprovning. Så önskar man en annorlunda kurs finns också de.

West Lafayette består av några stora vägar och massa mindre trevliga
gator, såsom denna.
Nu över till vad man skall göra när man inte pluggar. Dels finns aktivitetsklubbar som främst
anordnas av studenter vid universitetet. Dels finns en ny stad och framförallt nya människor att
träffa. Först om klubbarna: dessa är i stort sett oändliga och i stort sett alla är med i någon eller flera
klubbar. Exempel på aktiviteter hos klubbarna är: roddträning/tävling, schack, föreläsningar om
energi, filosofi, basket, fotboll, tennis o.s.v. Allt finns. Dessa klubbar anordnas mer eller mindre
regelbundet beroende på ambition och mål hos de som har hand om den. Utöver detta finns en
enorm träningsanläggning med allt man kan tänka sig. Denna är gratis för studenter. När man inte
tränar kan man förstås gå ut till någon av de lokala barerna tillsammans med sina vänner. Vänner
träffar man överallt, utöver kursarna och klubbkompisarna umgås man (antagligen) mycket med
andra utbytesstudenter. I West Lafayette finns fem barer och ytterligare ett tiotal finns i Lafayette.
Matmässigt kryllar det av olika restauranger, både nyttiga och onyttiga.

Inte alltför ovanligt med en trevlig kväll på en bar. Här syns jag
(till höger) och en vän inbegripna i ett vad som verkar vara ett
givande samtal.

Något som också blev lite av en hobby för mig och mina vänner var road trips. Eftersom Purdue
ligger rätt nära Chicago, Nashville, Indianapolis o.s.v. var dessa givna mål. Det är även billigt att
flyga så det är fullt möjligt att resa runt lite. Vanligtvis hyr man en bil men själv köpte jag en bil
medan jag var där. Mycket p.g.a. att jag bodde lite snett.
I West Lafayette är det inga problem att skaffa boende på 10-15 min gång från universitetet.
Förslagsvis skaffar man boende när man väl är på plats. Ofta bor man i lägenhet eller hus
tillsammans med andra rumskamrater. Det är möjligt att bo i korridorer och dela rum med någon
annan. De som bor i så kallade dorms är ofta första års elever och antagligen flera år yngre än vad
man själv är. Därför rekommenderar jag att fixa boende på plats i lägenhet eller hus.
Avslutningsvis så vill jag säga att om du funderar på att åka på utbyte? Åk!

