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Fakta om universitetet och studierna
Massey University har tre campus på Nordön, Albany utanför Auckland, Wellington och Palmerston 
North. Jag läste i Palmerston North (även kallad Palmy två timmar norr om Wellington) som har det 
största campuset med flest studenter.

I Uppsala hade jag avklarat två och ett halvt år av civilingenjörsprogrammet i miljö- och 
vattenteknik när jag åkte iväg. Jag ville att mitt utbytesår skulle vara tillräckligt relaterat till 
utbildningen för att kunna tillgodoräkna mig en termin, men ändå annorlunda och med ingen eller 
väldigt liten betoning på matematik och fysik. Och jag valde kurser främst på första- och 
andraårsnivå för att inte ta mig för mycket vatten över huvudet – jag ville ju ha tid att göra roliga 
och äventyrliga saker i detta fantastiska land!

Första terminen läste jag Introductory Earth Science (förstaårskurs), Environmental Science I 
(andraårskurs), Rivers and Slopes (andraårskurs) och Introduction to Geographic Information 
Systems (förstaårskurs). Andra terminen läste jag endast tre kurser; Glaciers and Glaciation 
(andraårskurs), Understanding New Zealand Geology (andraårskurs) och Applied Field 
Geomorphology (tredjeårskurs). Den sistnämnda var en ren fältkurs med sju dagar i fält runtom 
Nordön, men samtliga kurser innehöll minst en dag i fält vilket jag uppskattade väldigt mycket!

Universitetet är betydligt mindre än Uppsala Universitet och kurserna jag läste hade små 
undervisningsgrupper (ca. <35  personer) och nära samarbete med kunniga föreläsare. Inriktningen 
på studierna på Massey University var mer forskningsinriktade än jag var van vid (även på 
förstaårsnivå) med varje föreläsning klart kopplad till vedertagen såväl som väldigt modern 
forskning. En stor del av slutbetyget baserades på rejäla uppsatser på 2000-3000 ord med regelriktig 
efterforskning i universitetets journalartikeldatabas. Alla obligatoriska kursmoment ges en viktad 
procent av den totala kursen och till skillnad från Uppsala Universitet är det inte bara sluttentan som 
räknas (Fig 1).

Figur 1. Exempel på viktade procenter för kursen Rivers and Slopes.
Examinationerna fungerade väldigt likt de i Uppsala med den enda skillnaden att det inte fanns 
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något sätt att få reda på sitt tentaresultat, och att man måste betala en mindre summa för att få igen 
tentan. Dumt! Och så fick man inte varken dricka eller äta något under tiden.

Campuset är stort och grönt med många byggnader, eget bankkontor, resebyrå, apotek, bokhandel 
studentidrott, vårdcentral och matsal. På campus finns också cricketplaner, fotbollsplaner och åtta 
(!) rugbyplaner med tillhörande universitetslag. I biblioteket (som är varmt och mysigt även på 
vintern) finns mer än hundra snabba datorer fria att använda för alla studenter.

Boende
Jag valde att själv fixa mitt boende då boende på campus är förhållandevis dyrt och med bristfällig 
kontakt med nya zeeländare (internationella studenter hamnar ofta i samma korridorer). På 
hemsidan www.trademe.co.nz (motsvarande svenska blocket.se) finns en kategori för 'Flatmates 
wanted'. Det är lätt att hitta ett rum i ett hus och hela grejen med kontraktskrivning och 
uppsägningtider är mycket smidigare än i sverige. För mitt första rum i ett fyrarumshus betalade jag 
$70 (ca 350kr) i veckan (betalning sker alltid veckovis) + delade kostnader för internet och el. Mitt 
andra rum kostade $116 (ca 580kr), men med allt inkluderat. Jag bodde bara med kiwis (Nya 
Zeeländare that is) och detta gjorde att jag lärde känna landet väldigt snabbt.

I stort sett alla hus i NZ saknar tillräcklig isolering och uppvärming (kiwis vet inte ens att 
treglasfönster finns) och det kan vara värt att betala lite extra för värmen. Mitt i vintern hade jag 
fyra (!) grader i mitt sovrum en natt, kylskåpet är varmare än så! Jag hyrde en cykel för att ta mig 
runt stan och alla bussar i Palmerston North är gratis för studenter.

Ekonomi
Priserna i Nya Zeeland är ganska jämförbara med Sverige, men betydligt lägre än i Australien. Det 
går att hitta riktigt bra kött jättebilligt och övrig mat är också prisvärd. För en pint öl får man betala 
ca $4-6 (ca 20-30kr) i en vanlig bar. Vill man bo på hostel någonstans i landet får man räkna med 
$20-25 (100-150) för en våningssäng i ett flerbäddsrum. Det är billigt att leva i Nya Zeeland 
generellt och Palmerston North i synnerhet, men det finns sååå mycket roliga och äventyrliga saker 
att göra (bungy, skydive, jetboat, forsränning, caving, kayaking osv..) att pengarna flyger iväg 
snabbt ändå!

Jag jobbade inget extra under tiden, men hade besparingar på banken att använda. Studiemedlen 
räcker gott för att leva, men extra pengar behövs för resandet.

Fritid
I jämförelse med det helt galna studentlivet i Uppsala var Palmerston North och Massey rätt 
sömnigt. Men jag spelade en hel säsong med Massey Maidens, universitetets enda damrugbylag och 
fick dämed en massa kompisar, träning, helgresor och fester på köpet. Att spela i ett rugbylag är en 
sann nya zeeländsk upplevelse som alla borde testa. VM i rugby råkade spelas i Nya Zeeland under 
vårterminen och var en riktigt häftig upplevelse, speciellt som NZ vann hela turneringen!

Helhetsintryck
Jag försökte resa och se alla hörn av landet så ofta jag hade tillfälle (helger och lov) och det är 
sannerligen ett fantastiskt land att resa runt i. Kiwis är väldigt öppna och trevliga mot varandra 
såväl som mot turister. Det finns såå mycket att se på båda öarna, så flyg till NZ så tidigt som 
möjligt före terminsstarten och flyg ut så sent som visat tillåter!
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