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Coventry 

Coventry är en relativt liten stad där det mesta finns inom gångavstånd. Staden har riktigt fina 

delar i centrum, där campus med ruinen från den gamla katedralen kan räknas till de finare. 

Runt om Coventry finns en del grönområden, vilket också är härligt. I centrum finns också en 

hel del butiker, restauranger och både små och stora torg. Besök gärna Coventry Transport 

Museum (gratis) och Priory Row. Endast 20 minuter bort med tåg ligger också Birmingham, 

en betydligt större stad som också är värd ett besök! 

 

Coventry University 

I stora drag kan universitetet ses som likt Lunds Universitet. Skillnader är dels hur campus är 

uppbyggt - alla byggnader ligger samlade nära varandra, till skillnad från i Lund där 

universitetet är väldigt utspritt. Personligen tyckte jag mycket om Coventry campus och 

brukade ofta sitta i biblioteket eller på andra ställen för att plugga. Lokalerna är överlag i bra 

skick, ungefär i stil med de vid Lunds universitet. Coventry University är modernt där det 

mesta sker elektroniskt, även så inlämningar och så vidare. Som utbytesstudent tillkommer en 

liten mängd pappersarbete som kräver underskrift, av naturliga skäl. 

 

Mottagande 

Tiden vid Coventry University inleds med en så kallad ”Induction Week”. Under denna vecka 

får man träffa alla andra utbytesstudenter, gå på workshops för att lära sig lite om den brittiska 

kulturen och språket samt gå på rundtur runt campus och staden för att lära känna området. 

Det anordnas också en välkomstfest för alla utbytesstudenter där man får chans att lära känna 

alla andra studenter ytterligare. 

 Första dagen under ”Induction Week” presenterar sig också de ansvariga och 

kontaktpersoner man kan tänkas behöva ha kontakt med under sin, framför allt första, tid vid 

universitetet. Exempel på sådan personal är till exempel studievägledare, hälsorådgivare, 

rektor och mentorer (andra studenter). Man får också ta del av de kurser man som 

utbytesstudent kan välja att studera, samt när dessa kurser är schemalagda.  

 



Kurser 

Vad som kan vara viktigt att veta angående kurser är att man själv ordnar sitt schema - man 

måste själv se till att schemat stämmer så att man inte missar några föreläsningar eller 

seminarier. Varje kurs har således föreläsningar som ligger på fasta tider, men där man själv 

kan anpassa något vilket seminarium man går på. Det kan också vara möjligt att läsa kurser 

som inte erbjuds utbytesstudenterna, prata med din studievägledare ifall du är intresserad av 

att läsa något som normalt inte erbjuds. I regel borde det gå bra så länge kursen ligger inom 

den fakultet där det är meningen att du ska studera, och det inte behövs någon specifik 

förkunskap. 

 Vad gäller alla kurser jag läste skulle jag personligen säga att lärarna var 

engagerade, kunniga och stöttande. Det var också enkelt att få information online; alla 

PowerPoints fanns online, lärarna svarade väldigt snabbt på E-mail och eventuella 

schemaändringar fick man information om i tid. Det märktes verkligen att det var ett modernt 

universitet, här ligger Coventry University före Lunds universitet. Mer specifik information 

om de kurser jag läste finns nedan. 

 A Sustainable World – En kurs i global hållbarhet, vilken gav mer än jag hade 

hoppats på från början. Denna kurs erbjöds inte utbytesstudenterna från början, men jag kunde 

som sagt läsa den ändå. Innehållet var brett, med mycket information och lärare som 

uppmuntrade till att lära sig utanför kursinnehållet. Kursen hade inga seminarier, utan hade 

istället lektioner där studenterna förväntades delta aktivt i olika gruppuppgifter och övningar. 

 Project Management for Business – En kurs i projektledning som också var 

väldigt bred. Mycket information och uppmuntran från engagerade lärare. Mycket kreativa 

och roliga seminarier var nog ett av de största plusen! 

 Global Inequality and Development – Global utveckling och ojämlikhet. 

Kursens innehåll var väldigt, väldigt brett. Mycket teoretisk med långa föreläsningar, dock 

riktigt intressant då tog upp många aktuella frågor som, till exempel, Development Aid. 

Kursens seminarier var det sämsta med kursen då många elever inte ens förberett sig inför 

dem, och läraren som höll i seminarierna krävde egentligen ingenting. 

 

Boende 

Att hitta boende i Coventry kan vara något av en utmaning, men på ett eller annat sätt 

kommer detta att lösa sig. Personligen skulle jag säga att det finns två huvudsakliga sätt att 

hitta boende, med både för- och nackdelar. Det ena är att ansöka om boende hos universitetet, 

de erbjuder boende även för utbytesstudenterna. I detta boende ingår ofta frukost och lunch 



under vardagar, samt tillgång till universitetets gym. Fördelar med detta är även att man ofta 

bor väldigt nära campus, har möjlighet att enkelt träffa andra studenter och har tryggheten i att 

universitetet är hyresvärd – det kommer alltså troligtvis inte att förekomma något fuffens. 

Nackdelar med att hyra av universitetet är att hyresperioden kan vara längre än din tid vid 

universitetet, detta har man ingen kontroll över. Man betalar också väldigt mycket för detta 

boende (oftast ett litet rum i korridor), vilket fick mig att tacka nej. Kostnaden för det jag 

erbjöds skulle varit lite över 40 000 kronor för en termin. 

 Alternativ två är att leta boende själv. Det som då erbjuds är att ansöka hos 

andra ”agencies” som erbjuder studentboende, eller att leta själv på engelska motsvarigheter 

till Blocket. Osäkerheten här är en stor nackdel, se till att aldrig betala någon hyra i förskott 

till någon som erbjuder dig boende. Det är ju också så att det kan vara så att man inte hittar 

något passande boende. Trots denna osäkerhet valde jag personligen att gå den här vägen. 

Mitt boende hittade jag genom en Facebookgrupp för utbytesstudenter i Coventry under det 

läsår jag var där, underskatta därför inte de möjligheter som till exempel Facebook kan 

erbjuda. Genom att göra på detta sätt betalade jag ungefär hälften så mycket jämfört med det 

universitetsboendet kostade. Jag bodde också i en lugnare miljö då det endast bodde fem 

studenter i det hus jag hyrde ett rum i. Jag hade fortfarande gångavstånd till campus. 

 

Nöjen och fritid 

I Coventry finns mängder av aktiviteter att ägna sig åt på sin fritid, allt beroende på vad man 

tycker om. Träningsmöjligheterna i Coventry är många, med både grönområden för löpning 

eller utomhusträning, mängder av gym som erbjuder samma saker du hittar i Sverige, samt 

olika sorters lagsporter eller föreningar. Föreningsmässigt, eller vad gäller lagsporter och 

annat, är ett alternativ att gå med i ett av universitetets ”societies”. Dessa drivs av studenter, 

för studenter. Allt från bergsklättring till konstföreningar erbjuds och de är ofta väldigt billiga. 

Det finns också mindre seriösa föreningar som fokuserar mer på att bara ha roligt 

tillsammans. 

 I Coventry finns också möjligheter till bio (studentrabatt finns). Universitetet 

visar också studentfilm, men då något äldre filmer. En del shopping erbjuds, i Birmingham 

finns mer shopping än man hinner med under en termin. I Coventry erbjuds också en stor 

mängd restauranger, barer, klassiska engelska pubar och nattklubbar. 



 

Kostnader 

Kostnader i England och Coventry ligger i vissa fall något högre än i Sverige. Personligen 

betalade jag 400 pund i månaden för det rum jag hyrde. Detta kan, som nämnts ovan, även 

vara dyrare men man kan säkerligen hitta något billigare boende också. Matpriserna skulle jag 

säga var liknande de i Sverige, det finns också en stor mängd både stora och små matbutiker 

att välja mellan. Priser på restauranger och barer är ungefär som i Sverige, men alkoholen kan 

nog vara något billigare. 

 Något som man ska vara uppmärksam på är om man får ett brev hemskickat från 

kommunen i Coventry där de begär att man ska betala någon form av skatt. Gå och prata med 

personal på kommunkontoret (City Council) om detta händer då du som utbytesstudent inte är 

skyldig att betala något alls. 

 

övrigt 

I England finns fantastiskt mycket fint att se, och Coventry med sitt centrala läge i England är 

en idealisk utgångspunkt för dagsresor eller weekends. Universitetet anordnar billiga 

dagsresor för studenter, personligen reste jag på några billiga resor med VisitUK – de går att 

hitta på Facebook. För tågresor på egen hand skulle jag rekommendera att boka via 

www.virgintrains.co.uk. Bussresor är billiga via www.nationalexpress.co.uk.  

 

 

 

Behöver du mer info är du välkommen att kontakta mig, jag kommer då hjälpa till om jag har 

möjlighet. 

 

Termin: Vt-15 

Namn: Johanna Karlsson 

E-mail: johanna_k90@hotmail.com 


