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Brighton 
En relativt stor stad som kombinerar stadslivet med en bohemisk småstadskänsla i de äldre 
kvarteren. Brighton ligger vid havet, nästan rakt söderut från London, omgivet av områden 
med mycket vacker natur. Staden erbjuder både nattliv och kultur, shopping och natur. Det 
är en väldigt miljömedveten stad och möjligheterna att cykla eller gå dit man vill är stora 
med de väl underhållna cykelvägarna, det går dessutom att hyra cyklar av en grupp på  
universitetet, all information om det får man i ett välkomsthäfte. 
 
University of Sussex 
Universitetet ligger ca 6km utanför själva Brighton, med bra möjligheter att åka kollektivt 
eller cykla till och från centrum. Det är ett ganska litet universitet med bara drygt 12 000 
studenter, men med ett stort och modernt bibliotek, väl strukturerad administration och 
stort campusområde. 
 
Mottagande 
Boendena som tilldelas av universitetet öppnar ca en vecka innan kursstarter, och under 
den veckan anordnas många aktiviteter för ”freshers”, allt från luncher enbart för 
internationella studenter till nattklubbar öppna för alla studenter. Under freshers week ska 
man även hinna skriva in sig, få sitt student-ID och komma i ordning med sitt boende och 
andra praktiska saker, det finns ett kontor för internationella studenter där man får 
information om vad man ska göra och vilka evenemang som finns att välja på. Generellt ett 
väldigt varmt mottagande, där man inte behöver undra över var man ska vara eller vad man 
ska göra, de är väldigt informativa och hjälpsamma, och man får många handböcker och 
häften med information och kartor över universitets- och campusområdet. 
 
Kurser 
Generellt en lägre nivå på kurskraven än man är van, däremot går kurserna parallellt och 
ofta kommer inlämningar och tentor i alla kurser samtidigt. För att godkännas i en kurs 
skulle man klara 40% av den och ofta fick man väl strukturerad information om hur olika 
kursmoment vägs in. Kurslitteratur gick att köpa på bibliotekets bokhandel, om man inte får 
tag i dem via amazon eller dylikt, men det är relativt dyrt där.  
Precis som vid Lunds universitet får man ta stort ansvar för sitt lärande själv, de flesta kurser 
hade föreläsningar och obligatoriska seminarier, men fokus vid tentor låg på 
kurslitteraturen. 
 
Boende 
Man får söka boende via universitetet, de har både boenden på och utanför campus. Det 
går också att välja att söka boende själv, och för det finns det många tips på universitetets 
hemsida. Universitetets boenden varierar mycket i standard, de flesta är med delad 
dusch/toalett och kök, när man tilldelats rum finns dock sen möjlighet att hitta någon att 
byta med om man inte trivs, detta sker via deras kontor för boenden. Priset för boendena är 
relativt höga och ofta är kvalitén rätt låg jämfört med Svensk standard.  
 
 



 
Nöjen och fritid 
Universitetet erbjuder många klubbar och event, allt från olika sporter till dramaklubbar. 
Brighton har ett brett utbud av nattklubbar och barer, de har ”Brighton Pier” som har ett 
nöjesfält där universitetet ibland håller event. Brighton har även stort utbud av kulturella 
event och konserter, under sommaren är havet perfekt för en simtur, eller att bara hänga i 
en av parkerna. 
Dessutom är det inte långt från London, som i sig är värt att ta en weekend i, men också en 
bra utgångspunkt för billiga resor till övriga Europa om man har tid och lust. 
 
Kostnader 
Generellt är priserna som i Sverige eller något högre, boendet är ofta dyrare och shoppingen 
med, men det finns möjlighet att hålla ner priserna om man har en budget att följa. Som 
student får man ofta rabatter och bra priser, speciellt på klubbar och studentevenemang. 
Om man inte redan är miljömedveten och vegan så är Brighton ett bra ställe att bli det då 
priserna för miljövänliga och etiska varor ofta är billigare än i Sverige och utbudet för 
vegetarianer och veganer är relativt stort. Mycket är miljömärkt, etiskt märkt och 
närproducerat, men det är såklart också lätt att åka till centrum med butiker som H&M eller 
Zara om man hellre söker sig dit. 
 


