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Innan avresa: Från första början när det kom på tal att söka utbytesstudier var jag väl lite 
tveksam om jag ska vara ärlig, jag visste inte riktigt om det var något jag var sugen på att 
göra. Jag beslutade mig för att söka sista kvällen innan deadline för ansökan, för att då hade 
jag åtminstone fortfarande möjlighet till att åka och beslutet kunde fattas lite senare. 
Anledning att jag valde att åka till just Nordirland och Belfast var väl lite slumpmässigt, då jag 
på förhand hellre hade föredragit ett land med lite varmare klimat. Men samtidigt kände jag 
att ett ställe där de har engelska som modersmål är att föredra och mer utvecklande. 
Samtidigt hade jag blivit varmt rekommenderad att åka just dit av en kompis, som var där på 
en utbytestermin 2 år tidigare. 
Det var lite förberedelser innan avresa så som val av kurser, skriva på lite papper och fixa 
med försäkring, men i det stora hela inget alltför tidskrävande och det var smidigt att lösa.  
 
Ankomst: Jag anlände i Belfast ca 2 dagar innan själva välkomstveckorna startade, och ca 2 
veckor innan terminsstart. Det var väl organiserat med aktiviteter de första veckorna för att 
få möjligheten att träffa nya kompisar och komma in i livet i Belfast. Att deltaga i 
välkomstveckorna rekommenderas starkt, var mycket rogivande med blandade aktiviteter. 
Allt från shopping-trip, för att få möjligheten att införskaffa det nödvändiga till 
rummet/köket, till att bli visad några av de bästa barerna i staden.  
 
Ekonomi: Erasmus-stipendiet, som finns att ansöka om och som jag tror att alla som söker 
blir antagna till, är till stor hjälp för din tid utomlands. Min uppfattning var att allt är lite 
billigare i Belfast i jämförelse med Stockholm, speciellt alkohol men även så som mat, kläder 
osv. Jag hittade nog inget som är dyrare i Belfast i jämförelse med Sverige.  
 
Boende: Queens University har ett studentområde där utbytesstudenter tillsammans med 
förstaårselever bor, det är som en liten by fylld av studenter där man träffar och bor 
tillsammans med sina blivande kompisar. Universitetet hjälper dig att fixa detta boende där 
utbytesstudenter har förtur. Man fick dock betala hela avgiften (för hyrorna) för hela 
terminen direkt vid ankomst. Möjligheten att välja standarden på rummen fanns, så som om 
man vill ha delad eller egen WC samt dusch. Jag valde att betala lite extra för att få egen 
dusch samt toalett, vilket är att rekommendera. Kök delas däremot med ca 10-12 personer, 
vilket kan bli lite jobbigt ibland och matlagandet var inte i samma utsträckning som hemma i 
Sverige. 
 
Universitet och studierna: Queens University bedriver undervisningsverksamhet inom de 
flesta utbildningar, men är högt ansedda inom bl.a. ingenjörsutbildning och arkitektur. 
Undervisningsspråket var ju givetvis engelska, där även extrakurser för dem som kände att 
de ville fördjupa sina språkkunskaper i engelska hade möjlighet till detta. Undervisningen 
skiljer sig en del i jämförelse med KTH, QUB lägger mer fokus på grupparbeten och 
inlämningsarbeten så som uppsatser, istället för tentamen som KTH gör. Själva 
föreläsningarna ser däremot ganska lika ut.  



 
Kurser: Innan avfärd till Belfast hade jag fått kurser godkända av KTH att tillgodoräkna och 
jag trodde att allt var klappat och klart. Väl vid ankomst vid QUB visade det sig att de flesta 
av dessa 6 kurser som jag hade fått godkända av KTH inte ens existerade. Därmed var jag 
tillsammans med en koordinator på plats i Belfast tvungen att försöka ta fram nya kurser 
som ansågs passa in för min utbildning, Byggteknik och Design. Det var lite strul med detta 
då KTH inte ville godkänna de kurser som koordinatorn i Belfast tog fram som förslag. Den 
första 1,5 veckan var det mest att springa fram och tillbaka på möten med min koordinator 
efter mailkontakt och besked från KTH. Detta resulterade i att jag missade några av de första 
föreläsningarna i vissa kurser, men ingen större skada skedd. I Belfast läser man 30 
högskolepoäng parallellt under hela terminen istället för normalt 15 Hp indelat i två 
perioder, som i Sverige. Det innebar att jag, till slut efter många mail och möten, läste 5 
kurser parallellt under hela terminen som jag fick godkända och motsvarade 30 Hp. Att 
rekommendera är dock att försöka läsa 3 större kurser istället för 5 mindre kurser parallellt, 
då detta blir enklare att anordna med grupparbeten och andra inlämningarna som de olika 
kurserna kräver.  
 
Staden och landet: Belfast är överlag en mycket trevlig och bra stad, med vänliga och 
hjälpsamma invånare. Även om det finns ett tufft men intressant förflutet är det inget som 
du som utbytesstudent märker av. Pub-kulturen skiljer sig ganska mycket från Sverige till det 
positiva. Belfast erbjuder irländska pubar med irländsk livemusik/dans i kombination med 
billig öl, svårslaget koncept. Gångavstånd överallt i staden vilket är väldigt positivt, enkelt att 
ta sig både till universitet, sportcenter, city center osv med endast en promenad. 
 
Fritid och sociala aktiviteter:  Vid sidan om av studierna spenderade jag väldigt mycket tid 
tillsammans med andra studenter från andra länder. Eftersom att de flesta av 
utbytesstudenterna enbart stannade för en termin så ville de flesta studenter få ut så 
mycket som möjligt av tiden och hitta på roliga saker utanför studierna. Det är även simpelt 
att hyra en bil och göra en roadtrip för att utforska lite mer av Nordirland över en dag/helg. 
Möjligheten med billiga flygbiljetter till andra städer så som London och Edinburgh finns 
också.  
En stor träningsanläggning fanns lokaliserat ca 10 minuters promenad från boendet, där de 
flesta tänkbara sporter gick att utöva och givetvis fanns en bra studentdeal för detta som 
gällde hela terminen.  
 
Rekommendationer: Tveka inte på att åka, jag kan garantera att du kommer ha en av dem 
bästa tiderna i ditt liv om du åker till Belfast för att studera en termin. Du kommer att träffa 
så mycket folk från hela världen som senare kommer att bli riktigt bra vänner till dig.  
Som en summering av denna tid: Utan tvekan något av det bästa jag gjort i mitt liv och alla 
som jag träffade på plats i Belfast sa samma sak, ångra inte att du inte åkte i framtiden, utan 
ta till vara på möjligheten!  


