
Sussex University 
Europastudier, HT 2015  

Brighton 
Brighton ligger på Englands sydkust, en timmes tåg från huvudstaden London, och är 
enligt min personliga åsikt den perfekta staden. Där finns såväl storstadskultur och 
nattliv med pubar, klubbar, muséer och shopping, som strandpromenaden, piren och 
strandklubbarna som är extra populära på sommaren.  

Sussex University  
Själva Sussex University campus ligger i byn Falmer, 10 minuters tågresa/1 timmes 
bussresa från Brighton, och det finns busskort såväl som tågalternativ till studentpriser 
att köpa. Jag köpte personligen ett busskort som gällde i hela Brighton och Hove under 3 
månader.  
Den största skillnaden mot LU är nog att hela campus och de olika fakulteterna/schools 
samt biblioteket och två sportanläggningar ligger samlat i Falmer, till skillnad från Lunds 
fakulteter som finns utspridda i hela Lund. Enligt Storbritanniens utbildningssystem har 
man två terminer samt en exam period i slutet av terminen då man skriver uppsatser 
osv, till skillnad från i Sverige där tentor osv är utspridda över terminen.  

Mottagande 
Jag blev väldigt positivt överraskad av bemötandet på Brightons station då jag klev av 
tåget från Gatwick (som är den närmaste flygplatsen 30 min bort). En grupp studenter i 
universitetets tröjor kom direkt fram och ledde mig till en minibuss som körde mig och 
några andra nyanlända till huset på strandpromenaden där vi skulle hämta våra nycklar. 
Detta gick oerhört snabbt och smidigt, och efter att ha hämtat nyckeln samt träffat en 
av mina nya housemates, fick jag hoppa in i en taxi till mitt nya hem, betalat av 
universitetet.  
Med andra ord; den perfekta första dagen!  

Kurser 
Då jag skulle bestämma vilka kurser jag skulle läsa innan jag åkte, valde jag framförallt 
att ta kurser som skulle passa till min utbildning i Europastudier. Jag valde därför en 
introkurs i internationella relationer samt en historiekurs. Sedan tänkte jag att jag skulle 
passa på att förbättra min engelska på samma gång, och valde därför också en 
intensivkurs i engelska för internationella studenter. Dessa kurser sammanlagt utgjorde 
60 credits, som omräknas till 30 hp i Sverige.  
Storbritannien har även ett annat betygsystem, där man bedöms genom poäng mellan 
1-100.  

Dock känner jag ärligt talat inte att jag fått nog med utmaning på dessa kurser, detta 
gäller framförallt de två förstnämnda. Jag misstänker att detta är för att jag valde intro-
kurser, vilket ledde till att de (majoriteten förstaårsstudenter) till stor del gick igenom 
saker som jag redan kände till och hade läst under mitt första år här i Lund.  
Dock var lärarna extremt kunniga och framförallt IR-läraren hade väldigt roliga och 
intressanta föreläsningar med filmklipp, intressanta anekdoter och quiz för att se hur 
mycket man kunde från kursmaterialet såväl som vad som hänt den senaste veckan i 
nyhetsväg.  



Vad gäller arbetsinsats har jag inte lagt ner lika mycket arbete som i Lund, och jag vill 
såklart inte uppmana till det, men jag vill verkligen understryka vikten av att faktiskt 
unna sig lite fritid ibland- upptäck och upplev din nya stad, Brighton och dess 
omgivningar, ta en weekend i London! Man behöver paus från studierna ibland!  

Boende 
Innan jag åkte iväg tittade jag mycket på olika agenturer med house/roomshare, dvs att 
dela ett hus eller en lägenhet med andra. Jag hittade ganska många till ok priser, men 
när avresan närmade sig fick jag erbjudande från universitetet om boende som de 
ordnade. Man fick fylla i sina preferenser från en lista, samt fylla i eventuella andra 
preferenser, så jag skrev att jag ville bo med internationella och brittiska studenter 
centralt, och jag kunde inte blivit mer nöjd! Jag bodde på York avenue, som är extremt 
centralt, 5-10 minuter från shopping, pubar och strand, och då de universitetsägda 
boendena på York ave består av två radhus intill varandra fick jag träffa och dela min 
upplevelse med omkring 15 andra studenter, såväl brittiska som internationella; från 
Sverige till Japan till USA.  
Vill du ha ett boende ordnat av universitetet, se dig omkring på deras hemsida 
sussex.ac.uk efter var du skulle vilja bo och var sedan noga med att skicka in ditt svar i 
tid.  
Innan jag fick meddelande om boende från universitetet tittade jag framförallt på 
www.spareroom.co.uk, och det finns säkert många andra liknande sidor. Här är google ett 
bra verktyg. :)  

Nöjen och fritid 
Som jag nämnde ovan så tycker jag verkligen att Brighton är den ultimata staden; här 
finns massor att uppleva!  
Shopping:  
- Western road med Primark, Gap och flera andra stora butiker leder fram till 

shoppingcentret Churchill Square- två våningar fyllda med rolig shopping.  
- The Laines är ett väldigt mysigt kvarter parallellt med strandpromenaden, fyllt med 

mysiga caféer, smyckebutiker och pubar. Här ligger även Choccywockydoodah, den 
berömda chokladaffären/cafét som också är väl värt ett besök!  

- The North Laines på andra sidan huvudgatan har mer krimskramsbutiker, second hand-
butiker och pubar. Detta var min personliga favorit- varje gång man kom dit hittade 
man någon ny butik. Här ligger också flera antikvariat med såväl böcker som porslin 
och LP-skivor.  

- Sen finns självklart London på en timmes avstånd, men passa på att upptäcka allt vad 
Brighton har att erbjuda också!  

Pub/mat/nattliv 
- I denna kategori är det bäst att själv gå på en upptäcktsfärd för att hitta sina egna 

favoriter och smultronställen, men några av mina favoritpubar är Black Lion, The 
Mesmerist, The Blue Man samt The Cricketers, som är Brightons äldsta pub. 
Favoritklubben var för min del Coalition, The King and Queen eller The Tempest, men 
för studenter är de flesta strandklubbarna samt Pryzm de mest populära.  

- När det gäller mat så måste man prova på klassisk pubmat t.ex. på min favorit the Lion 
and Lobster, men i övrigt finns det massor av restauranger av olika nationalitet och 
prisklass, från all you can eat-bufféer till asiatiskt, afrikanskt och italienskt.  
Brighton är även fyllt med kaféer, från Starbucks och Café Nero till mindre teashops. 
Mitt favoritcafé var The Mad Hatter, där jag ofta satt och pluggade.  

http://sussex.ac.uk
http://www.spareroom.co.uk


  

Kultur/sightseeing:  
- Brighton Pavilion är ett asiatisk-inspirerat palats byggt som sommarresidens till kung 

George IV i slutet av 1700-talet, som jag starkt rekommenderar att besöka minst en 
gång. Intill själva palatset finns även ett museum med  allt från foton på piren till 
porslin till kläder och kuriosa från alla möjliga länder. Grupper och invånare i 
Brighton/Hove går in gratis.  

- Brighton Pier lär du se om du som jag hämtar dina nycklar på King’s Road på 
strandpromenaden. Den är nog Brightons största turistattraktion med sitt vackra 
havsläge, restauranger, spelhall, donutstånd och inte minst nöjesfältet längst ut med 
berg-och dalbana, spökhus och radiobilar. Studentunionen anordnade ”Pier party” 
under min tid där, vilket innebar gratis inträde till nöjesfältet samt på de flesta av 
strandklubbarna under en kväll.  

- Lewes är en liten by tio minuters tågresa från Brighton, som med sitt slott och sitt 
fängelse och små mysiga pubar och butiker också är värt ett besök. Det är även här 
som Storbritanniens största 5 Guy Fawkes-firande hålls, Lewes night där massor med 
människor varje år anordnar en parad där man klär ut sig i historiska kostymer, tänder 
bål och smäller smällare för att fira. Är du i Brighton under höstterminen är detta 
något du måste gå på!  

Sport 
Sussex campus har två sportanläggningar med stora sporthallar och gym, som jag 
verkligen rekommenderar er att ta del av om ni är sportintresserade! Jag gick till 
exempel på try-outs och kom med i universitetets basketlag, vilket man får betala en 
avgift för, men det är det värt för att få träna, träffa nya vänner samt åka runt i södra 
England och spela mot andra universitetslag. Andra stora sporter är fotboll, rugby, och 
netball, för att nämna några.  

Kostnader 
Brighton (precis som London) är betydligt dyrare än i Sverige, vilket jag hade turen att 
upptäcka innan jag åkte. Jag vet inte exakt hur mycket pengar jag spenderat totalt 
under mitt utbyte, men jag vet med säkerhet att det är mer än jag trodde.  
Sedan ändrades växelkurserna mot svenska kronan en hel del medan jag var där, från 12 
till nästan 15kr på ett pund.  

Övrigt 
Jag tror att jag hade tur, för alla förberedelser innan avresa gick väldigt smidigt för min 
del, men mina främsta tips är väl att ha koll på deadlines och sistdatum då olika 
blanketter och papper ska lämnas in, framförallt boendet om du vill ha 
universitetsordnat sådant.  
Ska du vara i Storbritannien längre än 6 månader och funderar på att skaffa jobb etc. så 
rekommenderas du att skaffa visum samt ett brittiskt bankkonto, men då jag inte var 
där mer än 3 månader så vet jag tyvärr inte mycket mer än så. Jag vet dock att Sussex 
hemsida har en del info om detta, och kontaktar du någon på Sussex abroad så kan de 
med all säkerhet hjälpa dig!  

Annars kan jag bara säga; gör dig redo för ditt livs roligaste tid, och var öppen för allt så 
kommer du ha så himla kul! :)  

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill ha tips inför din resa! :)  



Amalia Genell, (Brighton ht15) 
amalia94@live.se 


