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Wien, Österrikes huvudstad, ligger mitt i Europa och är med sina 1,8 miljoner invånare 
Europas elfte största stad. Här möts influenser från öst och väst, nord och syd, nytt och 
gammalt. Här finns kort sagt massor av spännande att upptäcka, och de flesta platserna är väl 
värda flera besök. Förutom mängder av kultur och historia finns det också trevliga barer och 
en hel del klubbar för den som gillar nattliv. Wien är uppdelat i 23 distrikt (Bezirke), där 
distrikt 1-9 är de mest centrala. Staden känns däremot inte så stor när du väl är på plats och du 
förflyttar dig snabbt mellan olika platser med stadens U-Bahn och Bims (spårvagnar). 
 
Universität Wien (eller Uni Wien, om man så vill) ligger i det första distriktet och är med sina 
drygt 650 år det äldsta i universitetet i det tyskspråkiga rummet och här har kända 
personligheter som Sigmund Freud, Erwin Schrödinger och Lise Meitner verkat. De flesta av 
universitetsbyggnaderna ligger nära varandra, åtminstone de jag har varit på mest (dvs. 
Hauptgebäude, Neues Institutsgebäude och Campus Altes AKH), där de flesta 
samhällsvetenskapliga ämnena har sina säten. Andra delar av universitetet är utspridda över 
hela staden, även om de allra flesta är centralt belägna. Kurser ges på tyska och engelska.  
 
Skolan anordnar introduktionsmöten veckan innan terminen börjar, där alla praktiska detaljer 
dras igenom (bland annat hur man registrerar sig för kurser och hur man registrerar sig hos 
myndigheterna, vilket är obligatoriskt). Information om detta får du också via mail före 
ankomst. Jag kom till Wien två veckor innan terminen började och det tyckte jag var rätt bra, 
då fick jag möjlighet att komma på plats ordentligt samt lära känna staden. Dessutom 
anordnade ESN (Erasmus Student Network) en ”Welcome week” med massor av olika 
aktiviteter som välkomstmiddag, snapsmuseumsbesök och speed-friendling. Det tyckte jag 
var toppen, då jag lärde känna en massa kul människor som jag hängde med resten av 
terminen. Eftersom det är många utbytesstudenter i Wien fylls aktiviteterna upp snabbt, så 
anmäl dig i tid! 
 
Jag läste sju olika kurser under min termin, vilket motsvarade 31 ECTS, vilket är lika mycket 
som 31 svenska högskolepoäng. Jag blev nominerad inom historieämnet genom 
kandidatprogrammet i Europastudier, men valde även till kurser inom statsvetenskap för att få 
lite bredd. Jag läste fem kurser inom historia och två inom statsvetenskap. Varje kurs är 
vanligtvis värd mellan 3 och 6 ECTS, baserat på mängden arbete som läggs ned på varje kurs. 
Du planerar ditt schema helt själv, så tänk på att kolla vilken dag och tid kurserna ges. De 
kurser jag läste var alltså: 
 
Estonia, Latvia and Lithuania: competing histories (GR) 4 ECTS, Lars Fredrik Stöcker 
Kursen avhandlade Baltikums historia, från 1000-talet till idag, och hur historien använts av 
olika regimer i de tre länderna. Varje vecka fick vi läsa några texter som sedan diskuterades. 



Under kursens gång skulle man skriva två kortare uppgifter, en längre uppsats (ca 10 sidor) 
samt göra en presentation. Jag tyckte att kursen var väldigt spännande. 
 
Reisen und Tourismus im östlichen Europa (GR) 4 ECTS, Kerstin Jobst 
Kursen avhandlade resande och turism i östra Europa från antiken till idag. Varje vecka läste 
vi texter och diskuterade. Examination skedde genom tre kortare skrivuppgifter under 
terminens gång. Även denna kurs var mycket intressant och spännande. 
 
Grund- und Menschenrechte (PS) 5 ECTS, Birgitta Baader-Zaar 
Kursen avhandlade mänskliga rättigheter genom historien. Även här fick vi läsa texter och 
diskutera varje vecka, samt skriva kortare uppgifter inför diskussionerna. Kursen avslutades 
med en längre uppsats (ca 15 sidor) samt en presentation av arbetet. Gav en god förståelse för 
mänskliga rättigheters historia i Europa och världen. 
 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte (VO) 5 ECTS, Thomas Ertl 
Kursen bestod av föreläsningar om ekonomisk utveckling i Europa de senaste tusen åren. 
Avslutades med skriftlig tenta. Väldigt kunnig föreläsare och ett bra sätt att få mer förståelse 
hur bland annat ekonomi och demografi hänger ihop. 
 
Osteuropäische Geschichte (VO) 5 ECTS, Oliver Schmitt 
Kursen bestod av föreläsningar om östeuropeisk historia och la fram många teorier kring 
områdeskonstruktioner, de östeuropeiska nationernas födelse och förhållande till tidigare 
imperium i regionen. Avslutades med skriftlig tenta. Mycket bra föreläsare och jag fick ett 
väldigt brett perspektiv på Östeuropa. 
 
Aktuelle Debatten und gesellschaftlicher Wandel (VO) 5 ECTS, Flera lärare 
Detta var en så kallad Ringvorlesung, där vi hade olika föreläsare varje vecka som talade om 
olika ämnen. Detta avslutades sedan med en skriftlig tenta. Jag hade ganska länge svårt för 
upplägget som var lite spretigt, men eftersom att den täckte många aspekter av migration, 
globalisering och statens roll i samhället var jag till slut ändå nöjd med kursen. Genom 
läroplattformen fick vi flera möjligheter att repetera innehållet med hjälp av quiz och annat. 
 
Österreichische Politik (VO) 3 ECTS, Marcello Jenny 
Föreläsningar med fokus på politisk representation. Avslutades med skriftlig tenta. Jag tyckte 
om föreläsningarna, de var konkreta och relevanta och gav en god förståelse för olika teorier 
kring politisk representation. 
 
Arbetsbelastningens grader varierade under hela terminen, men framförallt var det mycket att 
göra i januari, där nästan alla tentor ligger (har du tur kan du eventuellt ha någon redan i 
december). Utslaget över en termin skulle jag säga att det är som hemma, eventuellt lite mer. 
Det beror såklart på vilka kurser du har, då de flesta är väldigt olika i upplägg. 
 
Eftersom att Wien är en stor stad finns det många olika vägar att hitta boende. Det finns en 
rad studentbostadshus som drivs av olika organisationer, men du kan även hyra privat. Kolla 



gärna in listan över studentboenden som läggs upp internationella kontorets hemsida eller 
housinganywhere.com samt wg-gesucht.de, där människor hyr ut privat. Jag hittade mitt 
boende (en liten etta med kokvrå) via Housinganywhere. Jag bodde i det elfte distriktet, på 
gränsen till det tredje, vilket är precis utanför de centralaste distrikten. Kollektivtrafiken i 
Wien är dock välutbyggd, så centrum kändes aldrig långt borta. Till universitetet tog det drygt 
20 minuter med tunnelbana och till Stephansplatz, den mest centrala delen av staden, tog det 
bara runt tio. Annars rekommenderar jag att söka boende i de centralaste distrikten om möjligt 
(1-9). Min hyra låg på 495 euro i månaden, vilket jag tyckte var lite väl dyrt med tanke på 
läget och i förhållande till hur jag bor hemma i Lund, men du får ju ett Erasmusstipendium 
också som täcker extra kostnader såsom lite dyrare hyra. I övrigt är kostnaderna i Wien 
ungefär som i Sverige. Alkohol är billigare, men vad gäller mat är det ungefär detsamma och 
kollektivtrafiken är till och med ganska mycket billigare (ett terminskort kostar bara 150 
euro!) 
 
I Wien finns det alltså massor att se och göra; mängder av museer, teatrar och operor för den 
kulturintresserade, men fina naturupplevelser är inte långt borta för den som föredrar det. Och 
om du är i Wien under höstterminerna kommer du lagom i tid till stadens många 
julmarknader, de sätts upp på nästan alla möjliga platta ytor. ESN gör ett mycket bra jobb 
med att anordna olika aktiviteter, till exempel resor till närliggande länder (jag var till 
exempel med dem i Serbien och Ungern) och varje vecka anordnas barkvällar (Stammtisch), 
så det finns stora möjligheter att träffa nya vänner från hela Europa! Passa på att dra nytta av 
Wiens centrala läge i Europa och besök närliggande städer som Bratislava och Budapest, eller 
andra platser i Österrike, det är ett väldigt vackert land. Jag och några vänner hyrde till 
exempel en bil och åkte till den välkända byn Hallstatt i Oberösterreich. Ditt utbyte blir vad 
du gör det till, så ta tillvara på tiden. En termin i Wien erbjuder många minnesvärda 
upplevelser! 
 
Några praktiska råd/övriga tips: 

• Var beredd på att den österrikiska tyskan kan vara svår att förstå i början! Men innan 
du vet ordet av kommer du komma på dig själv med att säga fraser som ”Grüß Gott”, 
”An Bissl” och ”Oida”. 

• Skaffa en språktandem! Det finns många österrikare som vill lära sig svenska och då 
kan du lära dig tyska i utbyte och ha trevligt samtidigt. Kolla in Sprachenzentrums 
Sprachlernbörse: https://sprachenzentrum.univie.ac.at/sprachlernboerse/ 

• Försök att alltid ha lite kontanter, det är alltför många ställen som inte tar kort. 
• Sök Erasmus+ i tid. 
• Om du vill läsa kurser på tyska kan det vara bra att ha läst tyska fortsättningskurs eller 

ha andra erfarenheter av föreläsningar på tyska. Det underlättar. 
• Tänk på att höstterminen i Wien slutar 31 januari, vilket innebär att du kan bli lite sen 

till vårterminen i Lund. Kolla med din studievägledare. 
• Gå på många Stammtisch! 

 
Om du har frågor angående Wien så är du välkommen att höra av dig till mig: 



Per Brishammar 

Per.brishammar.315@student.lu.se 


