Kære Ivalo og Minik Fonden
Mange tak for jeres støtte i forbindelse med min uddannelse og praktik i USA.

Jeg studerede Master of International Business i Darla Moore School of Business i Columbia, South Carolina
i USA. Jeg havde altid drømt om at studere i USA, og var derfor glad for at blive optaget. Det var en hel
uddannelse jeg tog, og ikke udveksling, så jeg stod for papirarbejdet selv. Omkostninger til opholdet
begyndte allerede før ansøgningen til optagelse, da jeg skulle tage to test som jeg havde brug for til
ansøgning: Engelsk sprogtest og GMAT (speciel amerikansk test når man skal søge ind på handelsskoler).
Da jeg så blev optaget, så kom andre omkostninger også før jeg rejste, især med lægeundersøgelser og
visum ansøgning, samt depositum til lejlighed i USA. Jeg er rigtig glad for Ivalo og Minik Fondens støtte, da
det er meget bredt, og man derfor kan bruge det til at afhjælpe nogle af udfordringerne der må være i at
arrangere en rejse til udlandet.
Mit studie var meget præget af at være internationalt, hvor ca. 50% var ikke-amerikanere, og jeg blev
derfor også gode venner med andre internationale studerende. Første semester delte jeg lejlighed men
tysk studerende, og andet semester delte jeg lejlighed med en amerikaner fra staten Georgia. Min nabo var
en franskmand der boede med en amerikaner fra staten North Carolina. Mine bedste venner var fra
Rusland, Frankrig, Italien og USA. Vi lånte en af vores klassekammerater Lake House ved Charlotte , North
Carolina til spring break, da ingen af os havde lyst til den typiske amerikanske ”Strand og fest” spring break.
Vi var lidt nørdede og læste bøger, spillede brætspil og fiskede ved søen i en uge. Det var et af
højdepunkterne af min tur.
Under studiet lærte jeg om det man i USA kalder for OPT (Optional Practical Training), som er en
arbejdstilladelse man kan få gennem sit studentervisum. Dvs. det er nemmere at få end hvis man søgte en
ren arbejdstilladelse. Man kan få den hvis man studerer fuldtid i mere end 9 måneder i USA, indenfor det
fag man studerer. Jeg var ikke klar over denne mulighed før jeg tog til USA, og besluttede at prøve at søge
det. Jeg kontaktede Grønlands Repræsentation i Washington D.C., for at høre om de kendte til
virksomheder der kunne være interesseret i at ansætte en fra Grønland. Jeg er uddannet i international
business, så det skulle gerne være i dette felt hvis jeg skulle have en arbejdstilladelse godkendt. Heldigvis så
kunne Repræsentation henvise til Maine International Trade Center, som ønskede at ansætte mig i forhold
til forberedelserne til Arktisk Råds møder i Maine, og det blev godkendt som værende studierelevant.
Desværre havde de ikke nok penge til at ansætte mig som en fuldtidsansat, og jeg blev derfor tilbudt et
praktikplads, og selvom jeg ville få løn, så var det ikke nær nok til at dække mine leve omkostninger. Jeg
søgte derfor endnu engang om penge fra Ivalo og Minik Fonden til praktikopholdet, og kunne takket være
fonden fortælle Maine International Trade Center at jeg tog imod praktikstillingen.
Jeg vil anbefale til andre studerende at tage ud på studieophold i andre lande, da man virkelig får noget ud
af det, udover bare det akademiske. Selv på det akademiske niveau, så fik jeg lærte jeg nogle ting som jeg
ikke havde forventet. Jeg oplevede et universitets miljø hvor forholdet mellem underviser og studerende
var meget mere formel, i forhold til at vi tiltalte lærerne ”Professor”, men samtidigt meget mere personlig,
fordi deltagelse og diskussioner i timerne ofte var en del af karakteren, samt at underviserne havde
”spørgetimer” i forbindelse med opgaveskrivning, hvor man kommer på deres kontor og får en 1-til-1
samtale.

