
Partneruniversitet: Murdoch University HT18

Varför valde du att studera utomlands? 

Miljöombyte, nya upplevelser och självklart förbättra min engelska. 

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? 

Foundation of Business Law 
International Media Law 
Foundation of Communication 
Introduction to Criminology  

Kvaliten av undervisningen var blandat, de två icke juridiska kurserna skulle jag säga va rätt 
på rätt låg nivå, sen var det visserligen grundkurser men väldigt basic. Foundation of business 
law var grundkurs men uppehöll god kvalité, som på SU. Samma International Media law  

Studiekulturen rätt lik som hemma däremot är kontakt med lärare och professorer mycket 
bättre. Det var lättare att få kontakt och väldigt hjälpsamma och öppna. Omställning att läsa 4 
kurser på en och samma gång dock men man kom in i det fort. Sen examineras man 
kontinuerligt under olika moment under terminens gång så allt hänger inte på en sluttenta 
vilket var väldigt skönt.  

Upplevde ingen större kulturkrock, det gick bra att studera på engelska man kom in i det fort 
även om det tog någon vecka eller så innan det flöt på på riktigt. 

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 
Bra modernt universitet med fräscha lokaler! Allt studiematerial publiceras på skolans sida 
och även föreläsningar vilket var ett stort plus!  

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 
(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 
Administrationen har varit toppen, allt har funkat bra!  

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? 
Jag bodde på campus, kan verkligen rekommenderas! Bodde i en 5 rumslägenhet, det är lite 
dyrare att bo på campus men är det värt. Finns pool, mycket aktiviteter och nära till 
universitet!  

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 
stipendium till dina kostnader? 



Som att leva hemma i Sverige och ja CSN räckte men kan rekommendera att ha sparat 
pengar/reskassa så man kan hitta på utflykter samt de resor som arrangerades genom 
universitet. 
 
 
På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 
språkligt, kulturellt, personligt, etc)  
Självklart utvecklats språkmässigt men utöver det har jag utvecklats väldigt mycket 
personligt. Man testar och placeras i så många nya, vissa obekväma, situationer som man får 
klara av att hantera. Vilket varit väldigt givande. En helt otrolig upplevelse bästa halvåret i 
mitt liv!  
 
 
 
Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 
samma universitet? 
Ha en variation av kurser, kolla igenom vad för moment som är under kursens gång. Kan 
verkligen rekommendera Murdoch och Perth. En annan del av Australien som är väldigt fin 
och underskattad, åk!!  



Studentrapport från mitt utbyte 
 
Partneruniversitet: Murdoch University 
År/termin som du var på utbyte: Helår 2018 
 
Varför valde du att studera utomlands? 
Jag lockades av möjligheten att få ta del av en ny kultur med allt vad det innebär. Australien 
är dessutom ett land jag alltid haft för avsikt att besöka med dess fantastiska klimat och 
sevärdheter. Jag såg det dessutom som en fantastisk möjlighet att utveckla min engelska. 
Därför var det för mig en självklarhet att ansöka när jag dessutom kan tillgodoräkna mig 
kurserna in i min juristexamen. 
 
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 Foundations of Business Law, Psychology and Law, Policing and Crime Prevention, 
Introduction to Criminology, Torts, Workplace Law, Criminal Behaviour och International 
Media Law. Kvaliteten på undervisningen var jämförbar med SU. Jag uppfattade det som att 
svårighetsgraden på själva undervisningen var densamma, men att det var lägre tempo och 
således också i slutändan mycket enklare. Jag upplevde ingen större kulturkrock. Kurserna 
läses dock parallellt, vilket var en utmaning i början då vi exempelvis kunde ha deadlines på 
fyra uppsatser i fyra olika kurser samma vecka och detsamma gäller tentorna. Detta 
resulterade i att vissa perioder under terminen var väldigt intensiva och andra väldigt lugna, 
därav kan det vara bra att planera studieupplägget väl. Att studera på engelska var inte så 
farligt som jag först befarade. Inledningsvis kan det vara lite tufft att lära sig olika juridiska 
termer och dylikt på engelska, men man kommer in i det ganska snabbt. Tentorna är som 
tidigare nämnt samlade i slutet av terminen och pågår nästan alltid i två timmar, vilket såklart 
är en omställning från 3-5h som vi brukar ha på SU. Så jag upplevde en helt annan tidspress 
på tentorna i Australien jämfört med på SU. Det bör dock tilläggas att tentorna ofta utgör ca 
40-50 % av den totala kurspoängen och har således inte lika stor betydelse som på SU.  
 
 
Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 
Bibliotek, studiematerial och datorerna fungerade utmärkt. Murdoch är ett mycket modernt 
universitet och alla föreläsningar spelas in och publiceras i efterhand. Det enda negativa jag 
kan komma på är i så fall att kurslitteraturen var väldigt dyr (ofta runt $150/bok). 
 
 
Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 
(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 
Terminen inleds med en så kallad Orientation-Week där alla nya studenter blir guidade runt 
på universitetet och förses med all nödvändig information inför terminsstarten. Det anordnas 
dessutom ett flertal aktiviteter med syftet att man ska lära känna andra internationella 
studenter. Detta tror jag är frivilligt men jag rekommenderar starkt att man deltar på detta då 
det var mycket givande och dessutom en möjlighet att lära känna andra studenter. 
 
 
 



 
Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? 
Jag bodde på Murdoch University Village (campuset). Första terminen bodde jag i en 
lägenhet med tre andra studenter. Vi fick var sitt sovrum med eget badrum, men vi delade på 
kök och vardagsrum. Detta kostade $225 i veckan. Andra terminen flyttade min flickvän till 
Perth så vi flyttade in i en egen privat lägenhet på campuset. Detta kostade totalt $460 i 
veckan för oss båda. Så det är generellt ganska dyrt att bo på campuset, men det fanns även 
enklare boenden med bland annat delade sovrum för ca $150 dollar i veckan. Jag ångrar nu i 
efterhand att jag inte skaffade något boende utanför campuset. De flesta av mina närmsta 
vänner bodde utanför campuset och de bodde ofta billigare och bättre. Men att bo på 
campuset är såklart ett enkelt sätt att lära känna nya människor.  
 
 
Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 
stipendium till dina kostnader? 
Perth är en dyr stad att bo i, till och med om man jämför med Stockholm. Boendekostnaden är 
väldigt hög och detta gäller även mat och andra nödvändigheter. Jag klarade mig inte på mina 
studiemedel utan fick ta en del ifrån mitt sparkontot. Bor man på campuset bör man dessutom 
vara beredd på att det tillkommer ett flertal ytterligare utgifter såsom höga tvättavgifter, 
svindyrt bredband och ett flertal andra boendekostnader. I Perth äger de flesta en bil då detta i 
princip är det enda färdmedlet australiensarna använder sig av, så det är inte helt ovanligt att 
utbytesstudenter köper en billig bil. Jag gjorde inte detta utan fick klara mig på 
kollektivtrafiken som tyvärr är helt värdelös och väldigt dyr.  
 
 
På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 
språkligt, kulturellt, personligt, etc)  
Jag har naturligtvis utvecklats mycket språkligt. Min engelska är betydligt bättre idag än före 
mitt utbyte. Att få möjlighet att bo i ett land på andra sidan jorden med allt vad det innebär är 
naturligtvis också väldigt utvecklande på ett personligt plan och jag rekommenderar verkligen 
alla att ta chansen om möjligheten finns. Att lära känna så många människor från olika delar 
av världen är verkligen fantastiskt och otroligt givande. 
 
 
Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 
samma universitet? 
Läs på noggrant om kurserna innan du ansöker. Kursupplägget skiljer sig åt mycket mellan 
kurserna så det kan vara bra att ta reda på vilka kurser som passar ens egna behov bäst. Om 
man därefter känner att en kurs inte passar en är det enkelt att byta under de inledande två 
veckorna. Gå på Orientation-Week! Väldigt givande och ett bra sätt att lära känna andra 
studenter. Köp en billig begagnad bil i början av terminen som du därefter kan sälja innan 
hemresa. Åk till Bali på något av alla study break. Det är en fantastisk ö, det är väldigt billigt 
och det ligger bara en drygt tre timmars flygresa bort. Åk ut till Rottnest Island! Det är en 
underbar ö med fantastiska stränder och vatten och det tar bara ca 30 min med båt från Perth.  
Avslutningsvis kan jag inte annat än att varmt rekommendera att åka på utbyte på Murdoch. 
Perth är en helt fantastisk stad att bo i och Murdoch University är jag överlag supernöjd med!  
 
 
 
 



Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad? 



Studentrapport från mitt utbyte 

Partneruniversitet: Murdoch University 
År/termin som du var på utbyte: Vårterminen 2018 

Varför valde du att studera utomlands? 
Jag valde att studera utomlands för att få möjligheten att bo utomlands och lära känna nya 
människor. Jag såg det också som en möjlighet för att förbättra min juridiska engelska. 

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 kurserna Foundations of business law, law and psychology, corrections och policing 
and crime prevention. Nivån på undervisningen var bra. Det ställs lägre krav än i Sverige 
vilket är skönt eftersom språket gör det svårare för oss som svenska studenter. Lärarna var 
mesta dels passionerade och väldigt hjälpsamma. Jag upplevde att de var betydligt mer 
avslappnade än vad våra professorer är i Sverige.  

Studiekulturen är annorlunda på det sättet att studenterna var betydligt yngre. Det kändes 
därför lite som att gå i gymnasiet igen och man har mer små uppgifter/quiz att göra hemma 
som gör att man kan se om man hänger med under terminens gång. Jag upplevde det som att 
jag hade mindre i skolan i Australien än i Sverige och hade inga obligatoriska moment under 
veckorna vilket gjorde att jag kunde vara flexibel och hinna med massa kul. Däremot ligger 
alla tentor under två veckor vilket gör slutet av vistelsen ganska stressig.  

Det var självklart svårt att studera på ett annat språk men man kom in i det ganska snabbt. Jag 
försökte läsa lite i kurslitteraturen innan föreläsningarna för att hänga med i undervisningen.  

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 

Murdoch University har ett jättebra bibliotek där man kan plugga. Det var däremot svårt att 
låna den kurslitteratur som behövdes men den gick att köpa begagnad på diverse 
facebooksidor. Finns även datorer och tillgång till skrivare.  

Under stressiga perioder fanns det hundar i biblioteket som man kunde hänga med för att 
minska sin ångest.  



Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 
(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 
 
 
Administrationen var bra och vi fick information om allt i god tid. Det fanns också alltid folk 
tillgänliga på unversitet och via mail som man kunde fråga.  
 
Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? 
Jag valde att inte bo på Campus eftersom de flesta som bodde där var relativt unga. Jag delade 
istället lägenhet med en kompis i ett område som heter mosman park  (väldigt nära stranden). 
Vi betalade ungefär 5000 kr var i månaden för vårt boende.  
 
Jag skulle rekommendera alla att bo i Fremantle vilket är en supercharmig hipp liten förort till 
perth med massa butiker och barer. Här bor massa unga människor och stämningen är alltid 
på topp. Det ligger nära universitet (med buss) och med bra förbindelser till Perth city. Där 
finns även superbra stränder.  
 
 
 
Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 
stipendium till dina kostnader? 
Priserna var ungefär som i Sverige dock billigare att äta och dricka ute. Jag klarade mig med 
en del besparingar och CSN. Var dock ganska pank när jag kom hem.  
 
 
 
 
På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 
språkligt, kulturellt, personligt, etc)  
Jag har absolut utvecklat min engelska och blivit mer bekväm med att möta nytt folk och 
ordna olika saker att göra. Eftersom 5 månader går väldigt fort bestämde jag mig för att 
försöka göra så mycket kul som möjligt vilket väldigt många andra också ville.  
 
 
 
 
Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 
samma universitet? 
Sök enkla kurser eftersom språket gör de svårare. Skaffa boende på plats och känn efter var 
du själv vill bo. Hostel är billigt och det är lätt att hitta boende när man väl är där.  
 
Gå med i olika facebook grupper och se vad som finns att göra i Perth. Staden är fantastisk 
och det finns massor med kul barer och ställen att se och gå till. Var med i allt under 
orientation week så att du lära känna folk. Australien är fantastiskt! 
 
 
 
 
 
 



Bästa bilden från campus/värduniversitet/stad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bästa bilden/bilder från resor jag gjorde under själva utbytet? 
 
 

 



VT18  
 
Partneruniversitet (enkät ifylles i datorn):  
Murdoch University 
 
Varför valde du att studera utomlands? 
En möjlighet att vidga mina vyer, och kan inte påstå att den svenska vintern är så tilltalande.  
 
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? 
Jag läste: 
Photography I  
Psychology and Law 
Introduction to Forensic Science 
 
Murdoch University är ett universitet som är världskänt för sin veterinärutbildning, vilket 
medför att deras naturvetenskapliga kurser har mycket högre kvalitet än övriga kurser. Därför 
skulle jag rekommendera kurser som Introduction to Forensic Science som är 
naturvetenskaplig, men som ändå är relevant för juridikstudierna.  
 
Att studera på engelska vart inga problem för mig personligen. Närmare 50% av studenterna 
är internationella studenter vid Murdoch University, och jag skulle säga att andra 
internationella studenter oftast har sämre engelska än oss svenska studenter.  
 
 
Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 
Datorer finns att tillgå i Biblioteket, och studiematerial finns att tillgå online i en portal likt 
fastreg. Biblioteket upplevde jag som något stökigt, finns inga tysta avdelningar och det är 
lyhört.  
 
 
Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 
(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 
Deras administration är bra mycket bättre än på SU. Snabb handläggning, bra ingående 
välkomstinformation, mycket aktiviteter för utbytesstudenter. Administrationen är öppen alla 
dagar i veckan, morgon till kväll, så de finns alltid där för att hjälpa en.  
 
 
Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? 
Bodde på campus, något dyrt men vart enkelt att få bostad.   
 
Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 
stipendium till dina kostnader? 
Hyran är dyrare än i Stockholm, matkostnaderna är cirka det samma som här. Drivmedel är 
billigt om du skulle köpa en bil.  
 
På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 
språkligt, kulturellt, personligt, etc)  



Akademiskt har jag knappt utvecklats, personligen tycker jag att kurserna i Australien vart 
mycket lättare än i Sverige.  
 
Språkligt har jag knappt utvecklats då jag är van vid att bo utomlands sedan tidigare, dock 
vart det kul att få återuppliva engelskan.  
 
Den största utvecklingen vart kulturellt, Australien har en helt annan kultur än här i Europa, 
och kan säga att jag personligen föredrar den kultur de har.  
 
 
Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 
samma universitet? 
 

1) Studera naturvetenskapliga kurser, dessa har mycket högre kvalitet än övriga kurser. 
2) Åk på ”The North West Trip” som organiseras av Universitetet. Kostar cirka 

1000AUD och är absolut värt det!  
3) Socialisera! I Australien är alla sociala och trevliga.  
4) Kommunicera, om en kurs går dåligt eller om du känner dig olustig framför en tenta är 

det bara att prata med kursföreståndaren. Betygsättning och tentor i Australien 
fungerar på ett helt annat sätt än här i Sverige. Exempelvis är tentor och 
inlämningsuppgifter ej anonyma och jag upplevde betygsättningen som något 
subjektiv, varför det lönar sig att vara på god fot med kursföreståndaren.  

5) Plugga inte mer än 75%, du åker inte till Australien för att förbättra dina akademiska 
kunskaper i någon större utsträckning, utan för att få uppleva en ny kultur och 
utvecklas personligt. Om du vill ha ut 100% från CSN kan du läsa 25% på distans i 
Sverige (sedan är det upp till dig om du faktiskt läser kursen i Sverige eller inte).  

6) Köp en 4WD och åk ut i vildmarken, men använd sunt förnuft. Australien är fylld av 
ödemarker, där det är hundratals, ibland tusentals kilometer mellan städer/byar. Därför 
krävs det att du har viss erfarenhet innan du ger dig ut. Om du beger dig ut ensam 
(som jag gjorde) rekommenderar jag att du har en satellittelefon med dig, någon mobil 
kommer ej fungera så fort du åker utanför en stad. Kolla upp Gunbarrel Highway om 
du är intresserad av att få uppleva ”det riktiga” Australien.  
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