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Höstterminen 2015 åkte jag till Prag på utbytestermin vilket var den fjärde terminen i 

programmet Mänskliga Rättigheter i Lund. I Prag studerade jag fem separata kurser vid 

universitetet Charles University. Detta universitet har en huvudbyggnad som ligger centralt, 

därutöver finns byggnader tillhörande universitetet spritt över Prag. Den byggnad jag hade 

kurser på som låg längst bort från city låg cirka femton minuter ifrån citycentrum med metro – 

alltså inte särskilt långt borta. Den byggnaden heter Jinonice och utöver den hade jag endast en 

kurs i en annan byggnad vilken heter Hollar, som ligger väldigt centralt (precis vid floden, nära 

Prags mest kända bro – Charles Bridge). Både Jinonice och Hollar har bibliotek, bra möjligheter 

för utskrifter och så vidare. Däremot tycker jag inte att studieplatserna är särskilt givande. Då 

skulle jag istället rekommendera National Library, vilket är en gammal och vacker byggnad där 

studieron är kanon. Även det ligger mycket centralt och för cirka 40 kr har en möjlighet att 

komma och gå som en vill under ett års tid. 

Kurserna jag studerade i Prag hette: European policies and practices towards ethnic minorities, 

Introduction to gender studies, Justice and reconciliation in post-conflict societies, Race, 

ethnicity and gender in American history and literature och Greek language 3. Den sistnämnda, 

grekiska-kursen, gjorde jag endast utav eget intresse då de fyra andra kurserna motsvarade 28 

poäng – vilket var fullt tillräckligt enligt riktlinjerna hemifrån då poängen skulle motsvara cirka 

30 högskolepoäng. Jag tror inte att någon av kurserna var någon jag hade skrivit på min Study 

Plan innan avresan. Tycker därför det är viktigt att påminna om att det inte är säkert att en får 

läsa de kurserna en valt i sin Study Plan – verkligen inte i Prag i alla fall. De flesta jag studerade 

och umgicks med var också i samma situation. Det betyder inte att jag inte var nöjd med 

kurserna, menar endast att det kan vara bra att inte ställa in sig på de kurserna en valt innan 

avresa för många kurser behöver inte ens existera den terminen du är där. Ett bra tips är att vara 

på hugget den dagen hemsidan öppnas för att ansöka om kurserna. Då det är flera tusen 

studenter som väntar på att ansökningsdagen ska komma så gäller det att hålla rätt på den och 

vara ”snabb” i sin ansökning. Kan även vara bra att innan ansökningsdagen ha kollat upp vilka 

kurser en vill söka och ha listat dem, så att processen kan gå snabbt på ansökningsdagen. Det 

är tråkigt när kurser som verkligen tilltalar en är fulla. Däremot har jag och andra jag pratat 

med, kommit in på fulla kurser i efterhand. Ibland har det hjälpt att skriva ett mail till läraren i 



fråga eller att helt enkelt dyka upp på kursens första föreläsning och prata med läraren. Ett visat 

intresse kan ibland vara allt som krävs. 

European policies and practices towards ethnic minorities var en intressant kurs och den jag 

ansåg ha högst nivå utav de kurser jag studerade. Tempot var snabbt, examinationsuppgifterna 

var fler än inom andra kurser och det var viktigt att vara aktiv på föreläsningarna. Vi hade fyra 

små inlämningsuppgifter parallellt med kurslitteraturen men huvudexaminationerna innebar en 

”liten uppsats” av valfritt ämne och därefter en presentation utav ämnet och uppsatsen. Jag lärde 

mig mycket inom denna kurs och kan därför rekommendera den ifall en är intresserad av olika 

minoritetsgruppers situation runtom i Europa. Introduction to gender studies var min absoluta 

favoritkurs. Ämnet intresserar mig oerhört mycket sedan innan och det var väldigt spännande 

att fördjupa sig i det och se på olika perspektiv från olika delar av världen då vår klass var 

mycket blandad och läraren intresserad av hur genus diskuterades i olika länder. Genom kursens 

gång hade vi cirka fyra inlämningsuppgifter om respektive veckas/veckors inriktning. I slutet 

av kursen hade vi en månads fritt arbete att skriva en ”liten uppsats” av valfritt ämne, helst med 

fokus på vårt egna land. Justice and reconciliation in post-conflict societies var en relativt lugn 

kurs. Vi hade endast en föreläsning varannan vecka då vi såg en film och därefter diskuterade 

filmen. Filmerna var dokumentärer som skapats för att upplysa allmänheten om situationen i 

ett visst land som präglats av folkmord eller någon typ av konflikt och hur rättsprocessen i 

landet därefter såg ut. Det var intressanta filmer och infallsvinklar, däremot tror jag inte 

upplägget var så bra för diskussionerna efter filmerna var ofta inte särskilt aktiva. Efter en film 

hade vi två veckor på oss till nästa föreläsning att skriva en ”dagbok” om filmen – tankar, 

känslor och argument. Vi hade sedan över en månad utan föreläsningar på oss att skriva en 

”liten uppsats” kring ett visst folkmord eller en viss konflikt i ett land. Intressant ämne och 

inriktning på kursen – kunde dock gjorts bättre för att skapa större intresse och mer liv i 

diskussionerna. En kurs jag inte var särskilt nöjd med var Race, ethnicity and gender in 

American history and literature. Tre lärare höll i kursen ihop vilket gjorde den mycket rörig 

och förvirrande. Tre olika fokusområden behandlades parallellt och lärarna själva verkade inte 

riktigt veta när de skulle hålla i en föreläsning (en gång dök två utav lärarna upp och pratade 

samtidigt om deras olika ämnen). Ämnet i sig hade kunnat vara intressant men då vi endast 

studerade äldre texter med relativt svårförstådd engelska, och poesi för den delen, var det ibland 

svårt att ens hänga med i kurslitteraturen och därav föreläsningarna. Enda 

examinationsuppgiften i denna kursen var att skriva en ”liten uppsats” som vi fick lämna in 

nära vi ville – en jämförande studie med valfritt ämne.  



I alla de kurser jag studerade i Prag fick jag bästa betyg – A. I flera anser jag själv att jag inte 

förtjänar det – förmodligen för att jag jämför med förväntningarna på studenters arbeten i 

Sverige. Jag hade mycket plugg i Prag, men inte jämfört med Lund. Vad jag anser viktigt är att 

göra sitt bästa på föreläsningarna och sina arbeten men att komma ihåg att inte arbeta ihjäl sig 

då det generellt sett faktiskt inte är särskilt svårt att nå bra betyg i Prag.  

I Prag bodde jag själv i en lägenhet väldigt centralt. Det var en väldigt liten lägenhet som var 

som ett rum, med säng till vänster om köket och dusch till höger om det, toalett hade jag utanför 

som jag delade med två andra personer. För det betalade jag 9000 cz i månaden – lite mer än 

3000 kr. Detta hittade jag genom en hemsida innan jag gav mig av till Prag. Däremot hade jag 

inte tagit telefonnummer och så, så när jag anlände hittade jag endast till lägenheten men hade 

ingen att ringa väl där. Jag fick sitta på ett café i tre timmar och vänta på att de skulle ringa mig 

– alltså, kan vara bra att fixa sådant innan avresa. Många i mitt umgänge bodde på något av 

studentboendena. Bland annat Hostivar och Hvezda. Dessa är dock inte jämförbara med 

studentboenden i Sverige. Här delar alla rum med någon, delar kök (två spisplattor) med allt 

från sju till tjugo personer. Några delgav mig även att de duschade i duschrum där båda tjejer 

och killar fick dela. Dessa boenden är däremot väldigt billiga – strax över 1000 kr per månad 

om jag minns rätt. Min uppfattning är att en får vad en betalar för, helt enkelt. Och det gäller 

inte endast boende i Prag. Även nöjen och andra saker. En kan komma undan väldigt billigt i 

Prag, däremot finns det alltid alternativ för den som vill lägga en extra peng för att få något lite 

bättre. 

I övrigt är Prag en mycket vacker stad, och en trivsam plats att bo på. Som huvudstad har den 

en storstadspuls som kan vara spännande, däremot kan en finna lugnet även mitt i centrum. Det 

är en stor stad men det går relativt snabbt och lätt att hitta runder där och känna sig som hemma. 

Samtidigt upptäcker en hela tiden nya gator, områden och platser. Perfekt stad, enligt mig, att 

spendera ett halvår eller år av sitt studieliv. 

Om det dyker upp frågor går det bra att skriva till mig: alexandra.maliganis@gmail.com  
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