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Université Francois Rabelais de Tours, vårterminen 2018 

Innan avresa 

Jag bestämde mig för att åka på utbyte för att det är unik chans att få uppleva en 
annan kultur under en längre tid. Det är också ett perfekt tillfälle för att lära sig ett 
nytt språk eller återuppliva ett språk som man en gång lärt sig men glömt bort. Så var 
det i mitt fall. Jag bestämde mig för att lära mig franska igen. Jag tog både A1 och A2 
kurser på KTH innan jag gav mig av och det var tur för man kan inte räkna med att 
alla kan prata engelska i Frankrike. 

Ankomst 

Jag kom till Charles de Gaulle-flygplatsen utanför Paris. Det går direkttåg därifrån till 
St. Pierre des Corps, en tågstation 4km utanför Tours. Därifrån kan man åka 
skytteltåg till den centrala tågstationen i Tours. Jag anlände den 11:e januari, 
universitetet rekommenderade att jag skulle komma redan den 8:e, men det vart tur 
att jag inte anlände tidigare för det fanns inte så mycket att göra i början förutom att 
upptäcka stan på egen hand. Det var lite speciella förhållanden för mig då 
utbytesstudenterna på stadsplaneringsprogrammet vanligtvis endast är där på 
höstterminen, då det finns kurser på engelska. Jag var den enda utbytesstudenten på 
stadsplaneringsprogrammet under min tid som inte var där för att skriva sin 
examensarbete.  

På inskrivningen så kunde jag plocka med mig massa saker som gamla 
utbytesstudenter hade lämnat efter sig gratis. Jag behövde bara köpa en stekpanna, i 
övrigt fanns allt där, vilket var jättebra.  

Ekonomi 

Jag fick resestipendium från KTH på 5000kr för att jag valde att studera här i Tours. 
Kostnaderna i staden är ungefär som i Sverige, det är dock billigare att äta ute och 
bagerierna är mycket billigare, så jag åt en hel del bröd. Jag valde att bo i en Studio 
med eget kök och badrum i centrum, det kostade 381€, men det finns billigare 
alternativ om man vill dela kök och/eller bo längre bort. 

Boende 

Universitetet skickade en blankett med information om olika boendeformer och lägen 
där jag fick lista fyra alternativ på boenden jag önskade. Jag fick som sagt en studio 
med eget kök och badrum i Residence Tanneurs, vilket är det absolut bästa valet 
enligt mig. Det är längre från skolan men nära centrum. Jag skulle inte vilja bo någon 
annanstans än där jag bodde. Centrala Tours är väldigt mysigt men övriga delar är 
ganska tråkiga. Dessutom går kollektivtrafiken inte så ofta på kvällen/natten så det är 
mycket svårare att ta sig hem. 

Universitetet och studierna 

Universitetet är utspritt i Tours, alla stadsplaneringskurser är på samma ställe söder 
om floden Cher medans språkkurserna är inne i centrum. Det är ett ganska stort 
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universitet som erbjuder alla olika sorters program ifrån översättning till läkare. Jag 
hade ett ganska lugnt schema trots att jag läste många poäng, jag var ledig på 
fredagar och hade bara en kurs på måndagar och tisdagar.  

Kurser 

Atelier S8 ITI, 8hp 
Ett stort projekt man genomförde tillsammans med alla andra kursdeltagare (8 
personer i mitt fall) som handlade om att ta fram en strategi för turism och kultur för 
Tours kommun. Det var ett samarbete med kommunen där vi hade handledning med 
en person från kommunen varje vecka. I kursen ingick också en veckas exkursion till 
Hanover där vi hade en workshop med tyska studenter. 

Service Learning, 3hp 
Samtal med en fransk student i en timme två gånger i veckan. Man pratar franska 
halva tiden och engelska halva tiden. Jättebra för att öva på franskan! Man behöver 
totalt 20 timmar och skriva en kort reflektion (400 ord) om sina lärdomar från dessa 
tillfällen. 

Cuefee Orale B1, 4hp 
Franskakurs på B1 nivå för att öva på att prata franska. Man diskuterar olika ämnen i 
smågrupper och i klassen. 
 
Cuefee Écrite B1, 4hp 
Franskakurs på B1 nivå för att öva på grammatik och att skriva. Ganska lågt tempo, 
knappt några läxor alls. 

PFE, 9hp + M2RI-PS Research Seminar, 8hp. 
PFE är deras examensarbete och M2RI-PS Research Seminar är en kurs som i början 
snabbt går igenom metod och sedan ingår det att man ska presentera sina framsteg i 
examensarbetet tre gånger.  

Staden och landet 

Tours är en gammal stad som fanns redan under antiken. Den ligger vid Loirefloden 
och regionen är ett UNESCO världsarv då det finns väldigt många fina slott utspridda 
längs med floden. Tours var en stor stad under medeltiden och det finns många fina 
hus kvar från den perioden. Gamla stan är väldigt vacker och mysig, där finns det 
många barer, bagerier, restauranger och butiker. Övriga staden upplevde jag som 
mindre mysig och det är också därför jag rekommenderar att bo på Residence 
Tanneurs. Tours är en studentstad, utelivet är bra och öppettiderna på barerna och 
klubbarna är ännu bättre.  
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Fritid och sociala aktiviteter 

Skolan arrangerade utflykter varje helg till ett slott eller en stad. Utflykterna var 
väldigt billiga och ett bra sätt att få ser mer av regionen och Frankrike. Jag 
rekommenderar att man köper ESN-kortet för 5€ som gör att man får rabatt på alla 
resor. Det erbjuds också flera middagar eller andra aktiviteter såsom 
matlagningskurser. Det finns många utbytesstudenter i staden, utflykterna och 
aktiviteterna är ett bra sätt att träffa dem. Man kan också köpa Sportkort och/eller 
kulturkort, jag köpte inget av dem så jag vet inte hur de fungerar. 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Tours ligger nära Paris så det är enkelt att ta en weekend i Paris. Det går också att ta 
snabbtåg på 2 timmar till Bordeaux eller regionaltåg till Nantes. Jag gjorde många 
utflykter med tåg på egen hand så då lönade det sig verkligen att köpa Carte Jeune 
hos SNCF. Man får billigare resor på alla resor med SNCF med Carte Jeune, den 
kostar 50€ men om man gör fler än 6 resor tror jag att man redan då tjänat på det. 


