
Innehåll 

Humbuldt universität zu Berlin, Berlin, Tyskland HT 16, master i historiska studier 

 

Berlin 

Berlin är en stor stad och det märks. I Berlin kan man möta en stor blandning av människor, 

folk som bott i sin stadsdel i generationer och aldrig skulle vilja flytta, inflyttade Tyskar, 

studenter, hipsters som fått höra att staden är cool och en stor turkisk minoritet. Staden är 

starkt präglad av sin historia. Man kan fortfarande se skottmärken på byggnader från andra 

världskriget och skillnaderna i arkitektur mellan gamla öst och väst syns fortfarande även om 

man börjar bygga bort dem. 

 

Humboldt universität zu Berlin 

Humboldt består av olika campus som är väldigt utspridda, det kan därför vara värt att kolla 

noggrant i vilken byggnad de egna kurserna kommer hållas eftersom det leder till ganska olika 

universitetsupplevelser. Jag hade mina kurser antingen på historiska institutionen som ligger 

på Friedrichstr. på gångavstånd från Checkpoint Charlie och i en byggnad nära 

huvudbyggnaden, det betydde att jag spenderade mycket av min tid i centrala Berlin, medan 

många andra studenter hade en timmes pendling ut till sina kurser. Humboldts studenter har 

ett mycket friare kursval än vi har i Sverige och studentens eget ansvar betonas starkt. Det 

innebär att man förväntas lista ut ECTS, schema och registrering på kurser själv. Det finns stöd 

att få men man måste aktivt hitta stödet, man får det inte serverat. Var inte rädd för att fråga 

om hjälp, till och med tyskarna tycker att systemet är komplicerat. 

 

Mottagande 

Jag läste en intensiv tyskakurs innan terminen startade. Det gjorde att jag hade vänner redan 

innan registreringsprocessen, något som gjorde allt lättare. Innan avresan till Tyskland hade 

jag fått en massa listor med papper som behövdes inför registreringen på universitetet. Att få 

ordning på allt var förvirrande och de båda välkomstmöten som hölls var efter att den 

registreringen skulle vara. Humboldts internationella organisation Orbis ordnade en 

facebooksida där man kunde ställa frågor. Den var väldigt användbar. Det fanns också 

möjligheter att få en mentor, jag hade en från historiska institutionen. Han var väldigt 

hjälpsam. 

 

Kurser 

Allmänt 

Kurskatalogen är uppdelad efter olika fakulteter och studier, för Humboldts del är man fri att 

läsa i princip vilket ämne som helst. Man kan på HU (Humboldt) läsa kurser och få ECTS utan 



att få betyg i kursen, det betyder att man får högskolepoäng för närvaro, men inget betyg 

utan bara poängen. Registrering för de flesta kurserna sker på Moodle, en onlineplattform 

som man kan nå så snart man är registrerad. De flesta tyska studenter väljer att registrera sig 

på fler kurser än de slutligen läser så platserna tar slut snabbt. Det är en bra idé att registrera 

sig på fler kurser än man vill läsa och sedan gå på dem för att se hur det känns.  

 

Berlin perspectives 

Jag läste två kurser ur Berlin perspectives utbud som är riktat till utbytesstudenter. HU har 

inte så stort utbud av kurser på engelska men dessa kurser är oftast på engelska. Kurserna är 

tvärvetenskapliga med en humanistisk prägel, men ska gå att läsa för de som aldrig läst ett 

humanistiskt ämne. Det innebär att kurserna var väldigt enkla för en humaniststudent. 

 

Språkkurs 

Jag läste också en tyska-kurs på HUs språkcentrum. Jag skulle rekommendera att göra det om 

ens tyska inte är så bra. Jag lärde mig väldigt mycket och läraren var väldigt motiverande. 

Historiska institutionen 

Jag läste också kurser på historiska institutionen. Generellt är seminariekulturen lite 

annorlunda än i Sverige, professorn tilltalas mycket mer formellt och studenterna är mindre 

aktiva än svenska studenter. De professorer jag hade var väldigt förstående för mina språkliga 

begränsningar (jag kunde inte särskilt mycket tyska när jag åkte) jag fick till och med närvara 

på ett tyskspråkigt seminarium men själv tala engelska. 

 

Boende 

HU erbjuder boende till utbytesstudenter. Jag valde att inte bo där eftersom de ligger långt 

ut. De som bodde där var nöjda med standarden (Adlershof är relativt nybyggt) men de flesta 

önskade ändå att de valt att bo centralare. De flesta studenter letade boende i Friedrichshain, 

Kreuzberg eller Neukölln, där finns också mycket av utelivet. Jag valde att bo i Charlottenburg 

för att jag ville bo i ett lugnare område. Jag (och de flesta andra jag mötte) hittade bostad på: 

http://www.wg-gesucht.de/ Det är en hemsida för att hitta rum. Det är en bra idé att börja 

tidigt, rum är svåra att hitta om man vill bo i de populära områdena och inte betala för hög 

hyra.  

Det går att hitta rum som kostar ca 300€ i månaden (Berlin har länge haft låga hyror) men 

Berlin är inne i en bostadskris och många väljer att försöka tjäna så mycket pengar de kan på 

att hyra ut rum. De rum som är billiga är därför väldigt eftertraktade så räkna med att skicka 

ut många obesvarade mejl och behöva uppfylla en del konstiga krav eller betala betydligt mer 

i hyra. 

 

http://www.wg-gesucht.de/


 

Nöjen och fritid 

Berlin har ett enormt utbud, det är lätt att bli lite överväldigad. Jag bad i princip alla jag 

träffade om tips på roliga restauranger och kul barer, på det sättet kunde jag upptäcka massa 

ställen jag aldrig hittat annars. Facebook funkade också väldigt bra för att hitta olika 

evenemang. För museum kan man köpa ett årskort som ger inträde till alla de viktigaste 

museumen, vill man besöka många är det definitivt värt det.  

 

Kostnader 

Mat och alkohol är mycket billigare än i Sverige, annars är det mesta ungefär samma eller lite 

billigare. 

 

Övrigt 

Bor man i Tyskland ska man göra en Anmeldung till Burgeramt, det ska officiellt göras senast 

två veckor efter flytt. De tiderna försvinner månader i förväg och man behöver pappret för sin 

registrering. Det behövs också för att öppna ett tyskt bankkonto (som behövs om man 

behöver skaffa internet till bostaden). Boka tid för det i förväg. När man skriver på kontrakt 

och får nycklar finns också ett dokument burgeramt behöver som hyresvärden ska skriva på 

glöm inte det. 

Tyskland är ett kontantsamhälle, ha alltid med kontanter de underligaste ställen accepterar 

inte kort (jag behövde exempelvis betala en hotellnatt kontant en gång) 

 


