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Orten, området och universitetet
Jag studerade på University of Otago i två terminer. Det ligger i staden Dunedin, i Nya
Zeeland. Nya Zeeland är ett underbart land med vacker natur, där det finns fantastiska
möjligheter till friluftsliv och extremsporter. Dunedin ligger en bit söderut på sydön vilket
innebär att jag hade nära till de vackra vandringsområderna i Fiordlands, Wanaka och
Queenstown. De två sista platserna innehar även mycket actionfyllda aktiviteter som
bungyjumping, river rafting o.s.v. samt även ett spännande nattliv. Området runt Dunedin
bjuder även det på många naturupplevelser, i t.ex. Otago Pennisula finns det pingviner,
sjölejon och albatrosser att gå på jakt efter. Det finns även närhet till stränder, där många är
bra att surfa på (är kallt i vattnet dock). Staden i sig är en typisk studentstad där de flesta
studenter bor i North Dunedin, området där Universitet ligger. Hela den delen av stans känns
som ett enda stort campus och det ligger även väldigt nära centrum andra faciliteter. I
Dunedin går det att äta ute relativt billigt jämfört med resten av Nya Zeeland som kan vara
ganska dyrt (Gratisfrukost och $3-lunch på kåren rekommenderas). De flesta studenter bor i
grupper i s.k. flats (typ bungalows). Jag bodde i en sådan via Uniflats. Standarden på husen
varierar och vissa hus kan vara ganska nedgångna. Bor man med Uniflats är standarden
däremot ganska bra. Dock blir alla hus ganska kalla på vintern, då de är dåligt isolerade och
inte har någon centralvärme.

Kurserna
Jag läste tre kurser i ämnet Energy management (EMAN402, EMAN404 och EMAN405), en
kurs i finans som var energirelaterad (FINC420), en kurs i programmering (COMP160) och
en i Maoristudier (MAOR102). Jag är rätt så nöjd med alla mina kurser, men de som jag kan
rekommendera mest är EMAN405 och FINC420. I EMAN405 får man göra Energirevisioner
åt företag, skolor eller andra organisationer. Då fick man diskutera med dessa om att sätta upp
energimål, granska deras energianvändning (genom platsundersökning och data) och till slut
komma med effektiviseringsåtgärder. FINC420 handlade om finansiering relaterat till energi.
Det inkluderade allt från att göra en företagsvärdering av integrerade olja- och gasbolag till att
lära sig om fördelar och nackdelar med styrmedel för förnybar energi. Dessutom innehöll
kursen en simulering av energibolag på elnätet, där man i grupper tävlade mot andra i klassen
om att vara det mest lönsamma bolaget. EMAN404 var också intressant då man fick ett NZ
perspektiv på energi.

Fritiden
Generellt sett skulle jag säga att Nya Zeeland är ett land för folk som vill vara utomhus och ha
fantastisk natur och/eller adrenalinupplevelser. Det finns så mycket varierande natur på så
liten yta och om man har tillgång till bil så är det lätt att ta sig runt och utforska allt. Jag
spenderade många helger med att åka iväg med vänner jag lärt känna, för att se berg, floder,
kuster och skogar. Det finns som även många spännande arrangerade resor eller kurser att
anmäla sig till. Både studentföreningar och en plats som heter Unipool Recreation centre har
dessa att erbjuda. Jag lärde mig surfa samt åkte iväg på en välgörenhetsvandring där vi hjälpte
till att städa upp i ett naturreservat. Sedan finns det även kurser att prova på i Dunedin,
speciellt via OUSA (kåren). Jag testade indisk matlagning och kickboxning. I staden finns
även ett antal museer, ölbryggerier och mysiga caféer att ta en fika vid. Glöm inte heller bort
att gå och se när det regionala rugbylaget, Highlanders, har match. Det brukar vara en riktig
fest.

Jag som tar en liten vilopaus på vägen ner för Avalanche peak i Arthur’s Pass.

Ytterligare en vandringsbild på mig på vägen upp till Mueller hut, i Mount Cook
National Park.
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På kajaktur i Marlborough Sounds. Drygt en timme senare såg vi delfiner som simmade runt
våra kajaker.

