
Reseberättelse – utbytesstudier i Wien ht15 
 
  
Som student av programmet Europastudier med humanistisk profil vid Lunds Universitet har jag 
fått möjligheten att plugga en termin på utbyte vid Universität Wien (Österrike) . 
 
Wien som stad är den perfekta kombinationen mellan modernitet och historia. Vart man än går 
har man möjligheten att se de gamla monumenten och museerna, och få en känsla av det 
habsburgska riket som förr i tiden gjorde Österrike till en stor makt. Samtidigt, är Wien en 
oerhört ”ung stad” med mycket studenter, barer, klubbar, restauranger och allmänna aktiviteter 
man kan göra som student/ung. Erasmus planerade många aktiviteter, men allt var fullbokat hela 
tiden och det blev svårt att vara med på något alls.  
 
Wien är uppdelad i 23 distrikt (bezirk), placerade i två ringar runt den gamla staden (som utgör 
första distriktet och “det finaste”). Det distriktet som de flesta har sagt vara “den värsta” är 
Favoriten (10de distrikt). Jag bodde på 19de distriktet (15-20 min till universitetet med spårvagn) 
och betalade 400 euro i månaden för ett litet rum i en delad liten lägenhet som Home4students 
erbjöd. Det största problemet enligt mig var depositionen: 1200 euro.  
 
De områden jag gillade mest var nog Museumskvartier - med massor av restauranger (speciellt 
billiga sushi take-away restauranger ) konserter och studenter som pluggar i solen - och 
Stephansplatz, stadens centrum.  
  
 
När det gäller utbildningen och universitetet så tyckte jag att kvalitetsnivån var mycket hög. 
Väldigt professionella och kompetenta professorer som då krävde mer än man kanske är van vid 
hemma i Lund. Kurserna jag läste var: 
 
● SE EC SE: EU institutions and decision-making process (Course Nr. 210142 , winterterm 

2015) -  ECTS 5 
 

● SE BAK11 European Union and Europeanisation (Course Nr. 210061 , winterterm 2015) 
- ECTS 6 

 
● KU Introduction to European Union Law (Course Nr. 030600 , winterterm 2015) - ECTS 

3 
 
● SE The EU and global governance (Course Nr. 210141 , winterterm 2015) - ECTS 5 

 
 



Det var verkligen intressanta kurser av hög nivå som gav mig mycket kunskap, men dock väldigt 
krävande kurser. Man hänvisades till artiklar som man skulle läsa innan föreläsningen och sedan 
skriva ett paper om - alltså ingen sammanfattning, utan nästan som en mindre uppsats varje gång 
- till varje kurs förutom EU law. Jag skrev alltså 3 uppsatser varje vecka och läste runt 20 artiklar 
på 10-30 sidor var. Man blev dessutom betygsatt för en power-point presentation och även för 
sitt deltagande i gruppdiskussioner i klassrummet och hur mycket engagemang man visade varje 
gång. 
 
Det var ständigt arbete och engagemang vilket gjorde att jag inte riktigt kunde uppleva erasmus-
livet så som jag hade tänkt. Jag valde alltså seminarium och inte vanliga föreläsningar och jag 
rekommenderar att tänka på att inte bara välja seminarium. Föreläsningar är mindre krävande 
men ger mindre högskolepoäng också.  
 
Största problemet med kurserna var just antal ECTS. Trots allt arbete kunde jag inte komma upp 
till 30 hp som Lunds Universitet kräver för en terminsstudier. Personligen tror jag inte att det går 
att jämföra hur Lunds värderar 30 hp och hur Universität Wien värderar ECTS i sina kurser, 
vilket är så klart ett problem att tänka på när man ska på utbyte och inte vill  vara tvungen att läsa 
en till termin när man kommer tillbaka för att ta igen poäng. 
 
Terminerna är dessutom upplagda på helt olika sätt. Höstterminen i Wien (Wintersemester) är 1 
ocktober - 31 januari. Terminen börjar alltså väldigt sent och slutar väldigt sent också - hemma i 
Sverige hade alltså föreläsningarna redan börjat när jag fortfarande hade en hel månad kvar i 
Wien, vilket inte var bra med tanke på att jag missade viktiga föreläsningar under 
uppsatsterminen. I mitt program Europastudier med humanistisk profil så är tanken att man är på 
utbyte/praktik under första terminen och skriver kandidatuppsatsen under andra terminen. Enligt 
min erfarenhet så är detta ingen bra kombination om man då är tvungen att missa viktiga 
föreläsningar - speciellt iom att om man då vill man komma hem tidigare för att unvika detta, så 
skall man oavsett vad befinnas på plats i Wien i minst 90 dagar, annars riskerar man att bli 
återbetalningsskyldig. 
 
Läser man ett annat program och inte har kandidatuppsatsen direkt när man kommer hem från 
utbytet så är detta kanske inget större problem. 
 
Däremot  kan det vara andra problem som kan uppstå med tanke på att terminen i Sverige börjar 
tidigare. T ex. ska man flytta till en ny lägenhet eller in i ett nytt rum i Lund under vårterminen 
(vilket var mitt fall) så brukar man flytta in i början av januari. Är man fortfarande i Wien då får 
man kanske betala dubbel hyra under januari månad. Det är också något att tänka på. 
 
Slutligen kan jag säga att jag uppskattade möjligheten att åka på utbyte och uppskattade min tid i 
Wien väldigt mycket, det var oerhört kunskapsberikande och en otroligt bra erfarenhet - men 
något att tänka på när man ansöker är säkert att det är helt olika terminsupplägg och helt olika 
ECTS jämfört med Lunds Universitet. 


