
Studentrapport från mitt utbyte 

Partneruniversitet: Université Aix-Marseille 

År/termin som du var på utbyte: VT 19 

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid 
värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde 
du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade 
examinationen på kurserna? 

Jag läste Franska, en introduktionskurs till det franska rättssystemet, International Human 
Rights, Settlement of transnational disputes, Anglais Juridique och Introduction to the English 
legal tradition. Kurserna var på engelska och franska. Det är lite annorlunda jämfört med 
Sverige eftersom läraren bara drar igenom kursen på föreläsningarna och man förväntas skriva 
av och plugga på föreläsningsanteckningarna. Ibland hade läraren en powerpoint men oftast 
inte och det fanns ingen obligatorisk kurslitteratur. Det var också muntlig examination vilket 
man inte var van vid om man studerat i Sverige.  

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 

Det fanns ett bibliotek på campus, men jag nyttjade inte det särskilt mycket utan jag hade min 
egen laptop som jag använde och eftersom det inte var någon obligatorisk kurslitteratur så 
behövde jag inte köpa eller låna böcker. 

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 
(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 

Det var en välkomstvecka med lite aktiviteter som var bra. Vi hade också en intensivkurs i 
franska första veckorna vilket var nyttigt ur ett språkmässigt perspektiv men också ett sätt att 
träffa vänner den första tiden. Den juridiska föreningen hade också ett antal 
välkomstaktiviteter som var bra men inte särskilt välbesökta. Den franska administrationen är 
väldigt analog och ibland lite frustrerande, men Mme Karsenti som var koordinator var 
väldigt vänlig och behjälplig både i person och via mejl. 

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? 

Jag bodde i ett korridorsrum som universitetet tillhandahöll, hyran var på drygt 12 000 kr för 6 
månader vilket är billigt. De flesta andra utbytesstudenter bodde på samma ställe. 

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 
stipendium till dina kostnader? 
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Aix är en relativt dyr stad, med franska mått mätt. Skolluncherna var bra och billiga men i 
matbutikerna var det ungefär samma priser som här i Sverige. Mitt stipendium och CSN 
räckte för att täcka kostnaderna. 

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 
språkligt, kulturellt, personligt, etc) 

Framförallt har jag utvecklats språkmässigt och känner mig nu mer bekväm med det franska 
språket. Dessutom utvecklas man väldigt mycket som person när man flyttar till ett helt nytt 
land, det är många saker man lär sig lösa på egen hand. 

Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 
samma universitet? 

Ta med dig bilder på dig själv från en fotoautomat, fransmännen älskar att ha fysiska bilder 
till allt möjligt. Det går att köpa sängkläder och hushållsartiklar etc. på det stora Monoprix 
som ligger mitt på Cours Mirabeau. 
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Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad? 

Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten. 
Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. 

JA ☒ NEJ ☐ 
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Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet? 

Jag godkänner att Internationella kontoret använder denna bild på kommande info-möten. 
Bilder utan ja plockas bort innan publicering på hemsidan. 

JA ☒ NEJ ☐ 








