
RIKTLINJER	  FÖR	  RESEBERÄTTELSER	  
	  
Innehållet	  svarar	  respektive	  student	  för	  liksom	  omfattningen.	  Totalt	  bör	  reseberättelsen	  
omfatta	  mellan	  2-‐3	  sidor	  där	  tyngdpunkten	  bör	  läggas	  på	  kurserna	  vid	  värduniversitetet.	  
	  
Vi	  är	  tacksamma	  för	  en	  disposition	  enligt	  nedan;	  det	  underlättar	  och	  påskyndar	  spridandet	  
av	  reseberättelsen	  på	  Internet.	  
	  
Reseberättelsen	  ska	  sparas	  som	  en	  Pdf-‐fil.	  Döp	  den	  enligt	  följande:	  Land,	  universitetets	  
namn	  och	  ditt	  namn.	  
	  
	  
Fabian	  Rost	  Reseberättelse	  
Universiteit	  van	  Amsterdam,	  Amsterdam,	  Nederländerna,	  Höstterminen	  2014,	  Termin	  5	  på	  
Kandidatprogrammet	  i	  Digitala	  Kulturer.	  	  
	  
Amsterdam	  
Amsterdam	  är	  en	  ligger	  beläget	  mycket	  centralt	  i	  Europa.	  Det	  är	  en	  väldigt	  internationell	  
stad	  i	  vilken	  det	  finns	  många	  människor	  med	  mycket	  olika	  bakgrund.	  Amsterdam	  är	  väldigt	  
känt	  för	  deras	  pittoreska	  kanaler,	  kanalhus	  och	  husbåtar	  etc.	  som	  förskönar	  staden.	  
Amsterdam	  ligger	  väldigt	  centralt	  i	  landet.	  Det	  tar	  cirka	  mindre	  än	  en	  timme	  till	  Haag	  och	  
Leiden	  med	  tåg.	  	  
	  
Universiteit	  van	  Amsterdam	  
Universitetet	  ligger	  beläget	  på	  många	  olika	  platser	  i	  hela	  staden,	  från	  Science	  i	  öst	  till	  
Humanistiska	  i	  centrum.	  Jag	  studerade	  på	  Humanistiska	  och	  teologiska	  som	  ligger	  mitt	  i	  
Amsterdam	  på	  Spuistraat.	  Man	  blev	  inkvarterad	  i	  bostäder	  som	  låg	  nära	  ens	  studieanstalt	  
och	  därför	  fick	  jag	  också	  ett	  mycket	  centralt	  boende	  cirka	  3	  minuter	  med	  cykel	  från	  
fakultetens	  byggnad.	  Till	  skillnad	  från	  i	  Lund	  var	  många	  föreläsningar	  3	  timmar	  långa.	  Lärarna	  
gillade	  inte	  att	  bli	  kallade	  vi	  efternamn	  och	  hade	  en	  väldigt	  easy-‐going	  approach	  till	  sina	  
studenter.	  	  
	  
Mottagande	  
Jag	  hade	  anmält	  mig	  till	  internationella	  studentkårens	  introduktionsvecka	  vilket	  var	  hur	  kul	  
som	  helst.	  De	  som	  är	  ansvariga	  för	  organisationen	  är	  själva	  från	  Nederländerna	  och	  de	  tor	  
sitt	  jobb	  på	  största	  allvar.	  Det	  var	  en	  fullspäckad	  vecka	  med	  mycket	  fest	  och	  lätt	  att	  lära	  
känna	  andra	  internationella	  studenter.	  Det	  fanns	  också	  föreläsningar	  för	  bytisarna	  om	  till	  
exempel	  det	  Nederländska	  folket	  etc.	  för	  att	  man	  snabbare	  skulle	  få	  kött	  på	  benen	  vad	  det	  
gällde	  staden	  och	  landet.	  	  
	  
Kurser	  
Jag	  studerade	  tre	  kurser	  i	  Amsterdam:	  Film	  and	  Philosophy,	  Dutch	  Golden	  Age,	  Dutch	  History	  
and	  Culture.	  	  
	  
Betygsskala:	  1-‐10	  	  
Man	  brukar	  säga	  att	  betyget	  8	  är	  för	  elever,	  9	  är	  för	  lärarna	  och	  10	  är	  för	  gud.	  Ett	  målande	  
påstående	  över	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  få	  höga	  betyg	  på	  universitetet.	  5,5	  av	  10	  är	  godkänt	  i	  de	  
flesta	  fall.	  	  
	  
Dutch	  Golden	  Age:	  
Michiel	  van	  Groesen,	  Innehåll:	  The	  Dutch	  Golden	  Age	  i	  tre	  delar,	  allmänt	  historiskt,	  
konsthistoriskt	  och	  en	  del	  om	  litteraturhistorik.	  Vi	  examinerades	  med	  två	  salstentor	  som	  var	  
ganska	  svåra.	  Det	  var	  en	  väldigt	  bra	  kurs	  som	  gav	  mig	  en	  bred	  förståelse	  om	  1600-‐talet	  i	  



Nederländerna.	  Det	  var	  absolut	  ingen	  interaktiv	  kurs	  vilket	  var	  tråkigt.	  Lärarna	  tog	  med	  oss	  
ut	  på	  tre	  turer	  i	  Amsterdam	  för	  studiebesök	  på	  diverse	  historiska	  ställen,	  bl.a.	  Rijksmuseum.	  
Jag	  lade	  ner	  lite	  mer	  tid	  på	  denna	  kurs	  än	  vad	  jag	  gör	  i	  snitt	  vid	  Lunds	  Universitet.	  	  
	  
Film	  and	  Philosophy	  
Phillipp	  Schmerheim,	  Innehåll:	  Film	  och	  filosofi	  där	  vi	  läste	  om	  olika	  filmfilosofer	  och	  vad	  de	  
tänkte.	  Examinationen	  gjordes	  som	  en	  hemtenta.	  Undervisningstillfällena	  gavs	  torsdag	  och	  
fredag	  varannanvecka	  med	  i	  tretimmarspass.	  Det	  var	  en	  kul	  kurs	  som	  gav	  mig	  väldigt	  mycket	  
då	  jag	  var	  ny	  på	  ämnet.	  Kursen	  kräver	  förkunskaper	  i	  filosofi.	  Jag	  anordnade	  även	  bio	  med	  
hela	  klassen	  så	  alla	  kunde	  lära	  känna	  de	  andra	  studenterna	  bättre.	  Arbetsbördan	  var	  väldigt	  
lik	  den	  på	  Lunds	  Universitet.	  	  
	  
Dutch	  Culture	  and	  History	  
M.B.	  Passer,	  Innehåll:	  väldigt	  allmänt	  om	  Nederländerna	  och	  deras	  historia.	  Detta	  var	  den	  
sämsta	  av	  de	  tre	  kurser	  jag	  gick,	  den	  kändes	  som	  en	  gymnasiekurs.	  Jag	  hade	  lärt	  mig	  mer	  av	  
att	  sitta	  hemma	  och	  läsa	  om	  det	  själv.	  Examinationen	  skedde	  genom	  en	  presentation	  och	  en	  
hemtenta.	  	  
	  
Boende	  
Det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  få	  boende	  i	  Amsterdam.	  Jag	  gjorde	  som	  många	  andra	  och	  betalade	  
150	  euro	  för	  att	  universitetet	  skulle	  hitta	  en	  bostad	  åt	  mig.	  Jag	  fick	  en	  bostad	  väldigt	  centralt	  
vid	  Anne	  Franks	  hus.	  Det	  är	  faktiskt	  mitt	  enda	  tips	  på	  vart	  man	  ska	  vända	  sig	  för	  att	  hitta	  
boenden.	  	  
	  
Nöjen	  och	  fritid	  
Jag	  gick	  ut	  och	  festade	  väldigt	  mycket	  runt	  Leidseplein,	  Rembrandtsplein	  och	  även	  på	  till	  
exempel	  Disco	  Dolly	  och	  på	  Hannekes	  Boom.	  Museum	  är	  även	  något	  som	  man	  kan	  lägga	  ned	  
minst	  ett	  halvår	  på	  i	  Amsterdam.	  De	  har	  flest	  museum	  per	  kvadratmeter	  i	  hela	  Europa.	  På	  
onsdagkvällar	  kan	  man	  gå	  till	  Bimhuis	  och	  lyssna	  på	  Jazz.	  	  
	  
Kostnader	  
Kostnaderna	  var	  väldigt	  lika	  Lund.	  4000	  kr	  i	  hyra,	  ett	  mjölkpaket	  kostar	  ungefär	  10	  kronor.	  	  
	  
Övrigt	  
Tänk	  på	  att	  folket	  i	  Amsterdam	  är	  väldigt	  direkta.	  De	  berättar	  för	  dig	  att	  du	  har	  fula	  kläder	  
om	  de	  tycker	  att	  du	  har	  det.	  Den	  första	  personen	  jag	  träffade,	  en	  taxichaufför,	  talade	  om	  för	  
mig	  att	  hon	  inte	  tyckte	  att	  jag	  var	  så	  seriös.	  	  
	  
Fabian	  Rost	  VT15	  
Fabian.rost@me.com	  
	  


