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Boende
Jag fann boende i en studentbostad som GSA förmedlade. Där bodde jag i en studentkorridor som delades 
med 7 andra studenter. Jag hade ett eget litet rum toalett och dusch. Köket delades med 
korridorskamraterna. Boendet var ganska dyrt, men låg bara några minuter bort från skolan.
Jag trivdes bra i studentbostaden då jag fann vänner där som studerade på andra inriktningar och ska�ade 
en bredare bekantskapskrets vid sidan av mina klasskamrater på arkitekturskolan.
Jag rekomenderar boendet om man kan gå med på den höga hyran.

Skola
Det �ärde året på Mackintosh har en inriktning på urbana problem. Höstterminens studioprojekt bestod av 
ett större bostadsutveklingsprojekt i urban miljö. Projektet inleddes med mindre workshops och ett 
grupprojekt där man utvecklade en stadsplan, där man man sedan gick vidare och utvecklade individuellt en 
del av planen. Höstterminens projekt hade väldigt högt studietempo.
Vårterminens studioprojekt handlade om att utveckla en o�entlig byggnad i urban miljö där man själv �ck 
bestämma program och koncept. I detta projekt gavs mer tid till undersökningar i designprocessen. Stort 
fokus i detta projekt låg på teknik, och arkitekturteknikskursen var inkluderad i projektet.
Utöver studioprojekten ingick ett forskningsprojekt där man hade möjlighet att undersöka ett valfritt ämne, 
vilket var bra då man kunde studera någonting man själv var intresserad av.
Det ingick också en mindre kurs som handlade om byggnadslagar och kontrakt. Denna kurs var speci�k för 
Skottska lagar och kanske inte var särskilt tillämpningsbart för studenter som inte planerade på att arbeta i 
Skottland, men var ändå en ganska intressant kurs.
Utöver kurserna ingick ett par föreläsningsserier som handlade om �loso� och en om Glasgows arkitektur 
och på fredagar hölls föreläsningar med inbjudna föreläsare.

Staden
Glasgow är en väldigt trevlig stad. Staden i sig är inte så stor, så man kunde lära känna staden ganska snabbt. 
Här finns ett stort utbud av pubar och restauranger, och har ett väldigt aktivt uteliv. Jag tyckte väldigt 
mycket om att promenera runt och upptäcka staden när jag hade tid. Glasgowborna är väldigt trevliga och 
jag tyckte mycket om atmosfären i staden.
Jag hann inte uptäcka andra platser utanför Glasgow dels på grund av pandemin som stängde ner samhället 
när den kom, och dels på grund av att studietempot var rätt intensivt.

Min vistelse i Glasgow var mycket trevlig och jag rekomenderar skolan och staden.
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