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Rejserapport Kuching, Malaysia
Jeg har netop afsluttet et semesterophold i Kuching, Malaysia. Her gik jeg på Swinburne University of
Technology Sarawak Campus i Kuching. Uden økonomisk støtte fra Ivalo & Minik Fonden, var mit
semesterophold ikke blevet en realitet, hvorfor jeg er meget taknemmelig for støtten.
Jeg læser til daglig til BEng. Global Management and Manufacturing på Syddansk Universitet. På 5. Semester
opfordres vi til at tage på udlandsophold, hvilket jeg udnyttede muligheden for. Udlandsopholdet skal ikke alene
understøtte det globale aspekt af vores uddannelse rent fagligt, men også kulturelt. Jeg valgte at tage mit
udlandsophold på Borneo, Malaysia –et land der næsten ikke kunne være mere modsat og anderledes end det
velkendte Grønland og Danmark.

Forberedelse
Forud for opholdet var der mange praktiske ting
der skulle på plads. Jeg skulle eksempelvis
vaccineres, betale tuition fee til universitetet,
finde en lejlighed, søge stipendium, deltage til
pre-departure møder, og ikke mindst få
kendskab til det land jeg nu skulle til at opholde
4 måneder ved i. Det var ikke uden
forhindringer, og det var især tidskrævende at få
arrangeret mit udlandsophold. Da alt faldt på
plads var det dog yderst givende.
Figur 1 Bako National Park, Sarawak, Malaysia

Opholdet
Efter en rejse på ca. 25 timer, to mellemlandinger, og 6 timers tidsforskel, befandt jeg mig i byen hvor jeg skulle
studere, samt byen og landet jeg ville komme til at holde af.
Jeg ankom en uge før studiestart for at få det praktiske på plads,
herunder for at bese lejligheder, købe ind til lejligheden, orientere mig
i byen, samt for at opleve de kulturelle muligheder. Jeg var derfor på
hiking i en national park, udforskede turist spots i byen Kuching, og tog
på et reservat for orangutanger, under perioden inden studiestart.
Jeg kom til at bo med to australske gutter i en lejlighed til en pris der
var langt under det jeg normalt gav for min lejlighed i Odense. Kuching
har vist sig at være en billig, ren, afslappet by, og med et venligt
folkefærd. Der er dog ikke offentlig transport, hvorfor jeg blev nødt til
at benytte mig af transport servicer som Grab og Uber, for at jeg kunne
komme rundt, som så mange andre lokale.
Figur 2 Sarawak Cultural Village, Malaysia
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Swinburne University of Technology Sarawak Campus er den
udenlandske gren campus af Swinburne University i
Melbourne, Australien. Jeg fulgte fire spændende fag, der alle
bidrog til en større forståelse for nogle af de teorier jeg havde
stiftet bekendtskab med på mit Universitet i Danmark.
Semestret bød på gruppearbejde, afleveringer, samt
præsentationer - studie aktiviteter der udvidede mine faglige
kompetencer. Universitetet var noget andet end forventet, og
Universitets livet var mere formelt end i Danmark. Dette
betød, at det forventedes at man var præsentabel, tiltalte
underviserne med deres særlige titler, samt at man blev
krediteret for hvorledes man agerede sig på universitet. Dog
foregik undervisningen i små grupper, så man fik opbygget et
fint forhold til underviserne. Det var lærerigt at opleve et
andet uddannelsessystem, samt møde en anden studie kultur.
Under semestret valgte jeg tage på diverse ture, for at lære
landene og kulturene at kende. Turene omfattede ud over
Sarawak, Bali og Lombok øerne. Jeg hikede igennem flere
Figur 3 Holy spring water Temple, Bali
nationale parker med jungler og badede i vandfald, snorklede
med fisk og skildpadder, besøgte flotte templer, smagte lækre
lokale retter, og mødte en masse gode mennesker.

Efterfølgende
Efter mine eksaminer, valgte jeg at udforske vest Malaysia og Thailand. Turen bød på en masse kulturelle
seværdigheder og kulinariske oplevelser. Vest Malaysia har en
historie som britisk og portugisisk koloni, og dette afspejlede sig i
maden, arkitekturen, og hos folket. Thailand bød på en masse
templer, og en smuk natur. Hvad jeg lærte af den efterfølgende tur,
var at sydøst Asien har en diversitet og rigsdom på kultur og natur,
som jeg blev endnu mere bevidst om, selv efter et ophold i Malaysia
på 4 måneder.
Mine rejser til diverse områder både under og efter udlandsopholdet,
har hver især udvidet min horisont og forståelse for landene,
kulturene og folkefærdene i Sydøst Asien.

Figur 4 Doi Suthep Temple, Chiang Mai,
Thailand

Dette uforglemmelige semesterophold, der havde til formål at give
mig et indblik i en anden kultur og tilegne faglige egenskaber, var
ikke mulig uden støtte fra Ivalo & Minik Fonden. Derfor vil jeg gerne
udtrykke min dybeste taknemmelighed for at jeg modtog et legat fra
Fonden. Jeg kan kun opfordre andre studerende til at tage et
semesterophold i udlandet, samt søge hos Ivalo & Minik Fonden for
at et udlandsophold og den dannelse man får, kan blive en realitet.
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