
Riktlinjer för reseberättelse 

Tack för att du skriver denna reseberättelse! Den ger både oss och framtida 
utbytesstudenter viktig information. Kom ihåg att det är du som är ansvarig för 
innehållet.  
Vi vill gärna att du skriver mellan 2 – 3 sidor och huvudfokus ligger på 
värduniversitetet och studierna där.  
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 och skickas till international@ht.lu.se 
 
Innehåll 

Zürich University, Zürich, Schweiz VT15, Mänskliga rättigheter 

Zürich 
Zürich är en trevlig mellanstor stad med rätt mycket studenter. Den känns 
multikulturell och man känner sig mest välkommen där, fast man härstammar från 
ett annat land. Universitetsbyggnaderna är lite utspridda över staden, 
huvudbyggnaden ligger i centrum, på ca. 15 min gångavstånd från centralstation på 
en kulle. Olika events ordnas för utbytesstudenter, för att underlätta att lära känna 
andra och även för att lära känna omgivningen. Zürich ligger vid en stor sjö och det 
finns vackra bergslandskap på nära håll. Zürich kändes som en säker stad att vistas 
i och jag råkade under min vistelse inte ut för några skrämmande eller hotfulla 
situationer. Kollektivtrafiken fungerar bra. 

Zürich University 
Uppbyggnaden av studierna vid psykologiska institutionen i Zürich är lite liknande 
som studierna i mänskliga rättigheter i Lund med ett antal föreläsningar och vid 
sidan om dessa olika seminarier om ämnet i mindre grupper om ca. 20 elever.  

Den största skillnaden till studierna i mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet är 
kanske att kurserna väljs och bokas av studenten själv och flera kurser läses 
parallellt under terminen. De flesta kurserna vid psykologiska institutionen gav 3 
ECTS/kurs. Detta innebär en frihet att välja kurser som känns speciellt intressanta, 
men det innebär samtidigt även mera jobb att hitta passande kurser. Det lönar sig 
att räkna in tillräckligt med tid för att hinna se igenom kursalternativen med sina 
förkunskapskrav o.dyl. 

Kursbeskrivningarna på Zürich Universitys hemsidor var inte alltid detaljerade. Man 
hade dock två veckor på sig i början av terminen att hoppa av en bokad kurs och 
boka annan kurs i mån av plats. Psykologiska institutionens seminarier var dock 
överbokade, så det är nästan omöjligt att lyckas byta ut dessa efter terminstart.  

I stället för två läsperioder som vid Lunds Universitet består terminen i Schweiz av 
en enda läsperiod, med skriftlig tenta i maj/juni i de kurser där undervisningen 
sker i form av föreläsningar. För att bli godkänd på seminarier krävs deltagande i 
ett grupparbete med en muntlig presentation för klassen under terminens gång 
och/eller individuella skriftliga uppgifter. 



Psykologiska institutionen erbjuder kurser som hålls i universitets huvudbyggnad 
men delvis även i en annan byggnad som ligger på ca 30 min avstånd (med 
kollektivtrafik). Det är därför bra att kolla i vilken byggnad valda kurser hålls. Det 
är oftast endast 15 min rast mellan lektionerna och det är omöjligt att hinna byta 
mellan de ovan nämnda 2 byggnaderna på den tiden. 

Det finns studentmatsalar i flera av universitetes byggnader, där lunch serveras till 
rimliga studentpriser. 

Mottagande 
Under veckan innan studierna började samt under den första veckan anordnades 
olika events bl.a. infotillfällen för utbyteselever. Där fick man grundläggande info 
om universitetet samt lärde känna de andra utbytesstudenterna. 

Kurser 
Kurserna på psykologiska institutionen erbjöds på tyska. 
Arbetsinsatsen på kurserna var liknande den vid Lunds Universitet. Examinationen 
av föreläsningarna skedde inte i form av hemtentor utan en skriftlig tentamen i 
slutet av terminen i form av multiple choice frågor, vars svårighetsgrad var rätt så 
hög. Det gällde att klara av att sätta in sig i ämnet de andra pluggat sedan 2 år på 
en termin. Skulle jag åka på nytt skulle jag boka möjligast många seminarier, 
eftersom där lär man sig mest om ämnet och det är även lättare att komma i 
kontakt med studiekamraterna än vid föreläsningarna, med ca. 500 åhörare i salen. 

Boende 
Universitetet skickade ut ett mail innan terminstart, där de informerade om 
studentboende, vilket erbjöds i form av rum i korridorer av olika storlek. 
Studentlägenheter, så som AF bostäder i Lund erbjuder, finns ej för studeranden i 
Zürich. Delvis var priset för detta korridorboende som erbjöds, för schweiziska 
förhållanden, relativt förmånligt. Detta boendealternativ erbjöds ofta endast för 
längre perioder 2-6 månader. 
http://www.wohnen.ethz.ch/Wohnraum_suchen/Studierenedenhaeuser 

Jag valde att söka rum privat och bodde lite utanför Zürich. Det fungerade bra för 
mig. Jag hittade mitt boende på en webbsida, som var åtkomlig endast för 
studerande med giltigt student id. 
https://wohnen.ethz.ch/index.php?act=searchoffer 

Det finns även bl.a. denna webbsida där rum hyrs ut privat till studenter. 
http://www.marktplatz.uzh.ch/wohnungen/ 

Hyreslägenheter kan vara svåra att hitta och hyrorna är höga i Zürich. 

Nöjen och fritid 
Olika event anordnas för studeranden i Zürich av ESN ( http://zurich.esn.ch/ ) mot 
betalning av en liten medlemsavgift. Bl.a. pubkvällar där drycker säljs till 
studentpriser, utflykter till olika intressanta ställen till studentpriser osv.  
Det finns en härlig sjö och vacker natur i närheten av staden. Studenter erbjuds 
gratis gym och träningspass i universitetets gym.  
Det finns inga specialpriser för studenter för kollektivtrafiken i Schweiz, men det 
finns bl.a. ett kort som kallas ”Halbtax”, som kan köpas. Med detta fås 50% rabatt 

http://www.wohnen.ethz.ch/Wohnraum_suchen/Studierenedenhaeuser
https://wohnen.ethz.ch/index.php?act=searchoffer
http://www.marktplatz.uzh.ch/wohnungen/
http://zurich.esn.ch/


på resor med tåg/buss… ( http://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/railpasses/half-
fare-travelcard.html ) 

Kostnader 
Schweiz har högre priser än Sverige, vilket inte kom som en överraskning men 
bekräftades under vistelsen. Vissa matvaror hittar man till liknande priser som i 
Sverige och vissa andra överraskningar i form av någorlunda rimliga priser på vissa 
varor kan man få. Men bland annat boende och resor med kollektivtrafiken är 
dyrare än i Lund. Priset på lunchen i studentmatsalarna ligger på ungefär samma 
nivå som på Universitetets restauranger i Lund.

http://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/railpasses/half-fare-travelcard.html

