
University of York, York, England 2015/2016

Jag studerade engelsk litteratur och statsvetenskap vid University of York, York, England under 
läsåret 2015/2016. I Lund studerar jag också engelska och statsvetenskap. 

York som stad
Flera gånger har York, en stad i norra England, blivit framröstad som en av de bästa städerna i 
Storbritannien att bo i. Det är inte så svårt att första eftersom det är en otroligt vacker och pittoresk 
stad (The Shambles, den äldsta shoppinggatan i Europa som ligger mitt i centrala York, har blivit 
framröstad den mest pittoreska gatan i Storbritannien) men även har den härliga kombinationen av 
att vara en studentstad och ett attraktiv turistmål. Trots att jag är Lundabo älskar Domkyrkan i Lund 
måste jag säga att York Minster, den största gotiska katedralen i norra Europa, är mer 
imponerande. Som student vid University of York kan man besöka York Minster gratis! Intressant 
att veta: Guy Fawkes växte upp i York. Man kan höra mer om honom på spökrundor som ges i 
York eller bara dricka öl i Guy Fawkes Inn. Läs mer om York på York:s officiella turistinformation 
website: http://www.visityork.org/

University of York
Trots att University of York skapades för endast drygt 50 år sedan är det idag med på topplistor på 
de bästa universiteten i Storbritannien och världen. I mitten av campus finns det en sjö där 24 olika 
fågelarter lever. Med andra ord är det inte bara studenter som vandrar runt på campus utan även 
ankor och gäss. Campus är en mix av nybyggt, praktiska 60-tals hus och hus från 1500-talet. 

Boende
Campus - där både universitetet och alla colleges är - ligger ca 10-15 minuter med cykel från 
citycentrum. Precis som Cambridge och Oxford har University of York colleges som studenter bor i, 
främst under det första året, vilket fungerar ungefär på samma sätt som nationerna i Lund. Jag bor 
på college och tycker att det fungerar jättebra. Dock är kvaliteten på studentboende lägre än i 
Sverige. Du delar ofta toalett och dusch men har eget handfat. Och självfallet har du 
heltäckningsmatta i ditt rum. Jag delar ett hus med 9 personer där vi har två toaletter och en 
dusch. Det har fungerat förvånansvärt bra att dela toalett och dusch med 9 personer.

Man kan även hitta boende själv, vilket många äldre studenter gör. Vanligen hittar de ett litet hus 
som de bor tillsammans i. Jag valde att bo på college eftersom jag tyckte det kändes tryggt att veta 
att allt gick rätt till då University of York sköter login i colleges:en. Det var också ett bra sätt att 
enkelt träffa vänner.

Mottagande
University of York hämtar upp studenter gratis från Manchester Airport under några dagar innan 
terminen börjar. Första veckan är ”Freshers’ Week”, vilket motsvarar ”nollning”/”novishperiod”. 

Kurser
Precis som många universitet i England har York ett tre-termins-system: autumn term, spring term 
och summer term. Varje termin är 10 veckor lång och emellan varje termin har man 4 veckors lov/
skiva essays/plugga inför final exams. Du pluggar även flera kurser samtidigt. I mitt fall som 
engelsk- och statsvetenskapsstudent pluggade jag fyra kurser samtidigt; två från engelska och två 
från statsvetenskap. I början tyckte jag att det var svårt att studera så mycket och så många olika 
saker samtidigt men efter ett tag kom jag in i det. Jag tycker även att det var ett högre tempo på 
plugget och mer att göra i jämförelse med mina universitetsstudier i Lund, vilket troligtvis beror på 
att terminerna i York är så korta. Ofta har du både essays under terminerna och final exams i slutet 
av sommarterminen på allt du lärt dig under året.  

Nöjen och fritid
Jag har varit aktiv i flera studentföreningar. Eftersom det finns över 200 societies finns det 
garanterat något för alla! Med cykel är det enkelt att ta sig in till citycentrum där jag ofta gick ut på 

http://www.visityork.org/


barer, pubbar och klubbar, hängde på caféer, shoppade, strosade runt i vackra York etc. Om man 
inte vill cykla går det var 7-15 minut bussar från campus. 

Kostnader
Boende är otroligt dyrt (för ett år betalar jag £5400!) men då är det möblerat. Om något krånglar 
eller går sönder får du hjälp inom någon dag. Mat och dryck är lite billigare än hemma. 

Övrigt
Jag rekommenderar att du köper en cykel. Precis som i Lund underlättar det väldigt mycket. Du 
kan köpa en begagnad cykel på ’Recycle’ som ligger precis innanför stadsmuren. Jag köpte min 
cykel där som fungerar väldigt bra för £70. Jag rekommenderar även att skaffa sig ett Railcard. För 
£30 får du 30% rabatt på tågresor under ett år! Du kan ansöka om ett Railcard online (http://
www.railcard.co.uk/) eller på tågstationen. 

Kontaktuppgifter
Jag svarar gärna på frågor om hur det var att plugga och bo i York. Det är bara att höra av sig till 
mig:

Freja Rahm
rahmfreja@gmail.com
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