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Jag var sugen på att studera i en stor stad med ett relativt stort universitet och valde därför 

Birmingham, en stad med fler invånare än Stockholm. För att börja kronologiskt måste jag 

börja med boendet. Efter att ha gått igenom all information om boende, och även mailat någon 

angående universitetsägda bostäder som jag inte kunde få, fastnade jag för ”House Hunting 

Event” som var organiserat för utbytesstudenter av Living, typ University of Birminghams 

AFB. Eventet kostade men erbjöd mat, boende och hjälp med att hitta ett privat boende. I 

Birmingham är det väldigt vanligt att man hyr ett hus med andra via en ”agent”. Det var via 

dessa som vi, alla utbytesstudenter, sprang omkring bland och kollade möjligheten att hitta ett 

boende som passade oss. Via eventet lärde jag känna de som jag umgicks och bodde med och 

efter några stressiga dagar, speciellt för oss som bara skulle stanna en termin, hade jag lyckats 

hitta ett boende med en amerikanska, en belgiska och en schweiziska. Det var tydligt, både av 

vårt boende och våra vänners, att boendestandarden var märkbart lägre samtidigt som alla 

”letting agencies” passade på att ta väl betalt. Tyvärr har varken jag eller de jag lärde känna 

något tips på ett bra sätt att hitta en vettig bostad eller hyresvärd. 

 Vi mottogs alla på ett trevligt sätt av värduniversitet även om det lilla event de 

anordnade för att utbytesstudenter skulle lära känna varandra lämnade mycket att önska. Även 

om man innan man anlänt hade varit i kontakt med någon angående nödvändiga, från deras 

sida, ändringar till kurserna man ville läsa var man tvungen att även på plats springa omkring 

och ändra stora delar av vad man sökt. För mig löste det sig väldigt bra då jag bara hade 

intressanta kurser som jag känner mig nöjd med. 

 Det jag verkligen gillar med University of Birmingham är att hela universitet är samlat 

på ett och samma ställe vilket gjorde det lätt att träffa vänner och delta i några av de många 

”societies” som fanns via deras universitetskår. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran på 

hur många ”societies” det finns, men det finns allt ifrån fotboll, cykling, klättring, Harry 

Potter, bakning etc. Med andra ord finns det något för alla om man vill hålla på med sin 

hobby tillsammans med andra studenter. Stadskärnan var även väldigt trevlig och det finns ett 

väldigt stort köpcenter mitt i staden dit många åker. 



 Det sker fler inbrott per capita i Birmingham och några vänner till mig råkade ut för 

detta mitt under ljusa dagen, men om man bortser från detta är de områden där studenter 

hänger och bor relativt lugna. Priset för boende var högre och priset på el kan ibland få en att 

stänga av elementen. Priset på mat är dock lägre än i Sverige. 

Angående kurserna jag läste hade jag trevliga och kunniga föreläsare och 

seminarielärare på samtliga (Introdution to Problems of World History During the Twentieth 

Century; Event Management; Fundamentals of Leadership; European Societies: A Cross 

Cultural Perspective; Introcution to International Relations Theory; International Relations 

Theory). Alla kurser förutom Event Management hade seminarium kopplade till lektionerna 

där fokus låg på diskussion. Alla kurser examinerades genom uppsatsskrivande som skulle 

vara inne sista veckan på terminen, dock kunde man börja på uppsatsen direkt om man hade 

de nödvändiga förkunskaperna. Event Management använde sig av en reflektiv uppsats, till 

skillnad från de andra kurserna, och den kopplades till grupparbetet, ett ”event pitch”, som 

stod för 60% av examinationen i kursen. På grund av att alla utbytesstudenter, som bara var 

där en termin, var tvungna att lämna in alla uppsatser sista veckan på terminen och inte i 

januari, som det var för alla andra, blev arbetsbördan väldigt stor de sista tre veckorna då man 

hade tillräckligt med kunskap att skriva uppsatserna, men kort tid på sig (6st för mig) 

samtidigt som föreläsningarna fortsatte som vanligt. 

 

Introdution to Problems of World History During the Twentieth Century 

 Lärare: Scott Lukas; Seminarielärare: Argyro Kartsonaki 

Innehåll: En introducerande historiekurs om världshistoria under 1900 talet och 

missförstånd i den vanliga (/vardagliga) historiesynen. 

Event Management 

Lärare: Inci Toral Manson 

 Innehåll: En kurs med fokus på det teoretiska och praktiska om event management. 

Fundamentals of Leadership 

 Lärare: John Gibney och Chris Collinge; Seminarielärare: Dan Hart 

Innehåll: Beskrivning av olika ledarskapsteorier kompletterat av manga gästföreläsare 

som berättade om sina egna erfarenheter inom ledarskap och vad de trodde var en bra 

ledare. 

European Societies: A Cross Cultural Perspective 

 Lärare: Deema Kaneff 

 Innehåll: En kurs i antropologi med ett fokus på Europa. 



Introduction to International Relations Theory 

 Lärare: Marco Vieira; Seminarielärare: Lance Davies 

 Innehåll: En introducerande kurs i internationella relationer. 

International Relations Theory 

 Lärare: Sotirios Zartaloudis; Seminarielärare: Shaf Zafeer 

 Innehåll: En kurs i internationella relationer. 


