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Reseberättelse UQ HT2018 

Innan avresa 

UQ är rankad som top 50 i världen av QS och har ett stort utbud av kurser som motsvarade vad jag 

behövde läsa på KTH. Att göra utbytet på UQ var således ett smidigt sätt för mig att uppleva 

studentlivet i det vackra landet. 

Ankomst 

Tio dagar innan studiestart åkte jag till Australien för att kunna hinna resa runt i Australien. Därefter 

åkte jag till Brisbane för att delta ”Orientation week” bestående av seminarier och evenemang som 

man kan gå på för att träffa nya vänner och/eller ta till sig information som kan vara nyttiga för 

utbytet.  

Ekonomi 

Prisnivån i Brisbane är ungefär som i Stockholm fast något lägre. Ett tips för den som vill hålla 

levnadskostnaden nere är att försöka köpa produkter på rea – butiker här verkar tycka om att sätta 

halvpris på produkter då och då.  

Boende 

Att hitta en bostad i Brisbane var ganska lätt och man kan lätt hitta en rätt billig bostad (omkring 

150AUD/vecka) om man är villig att bo lite längre ut från stan. Själv valde jag att bo i ett twin room i 

Atira Student Living därför att lägenheten hade många förmåner som jag var intresserad av, bl.a. 

närhet till City och mataffärer samt tillgång till swimming pool. Rummet kostade 210 AUD/vecka. 

Universitetet och studierna 

Något jag älskar hos UQ är att de alltid lägger upp inspelningar av föreläsningar på nätet. Detta har 

inte bara maximerat min möjlighet att resa runt under mitt utbyte utan också gjort det möjligt för mig 

att spola fram och tillbaka ifall jag skulle missa något ord etc. 

Tentorna på UQ är förvisso kort (1-2h), men man har oftast gott om tid för att svara frågorna. Detta 

beror förmodligen på att kurserna på UQ brukar har flera examinationer som utförs under terminens 

gång. Man har alltså inte bara en sluttenta utan flera examinationer i form av Quiz, inlämningar etc 

vilket gjorde att sluttenta kunde göras mindre än det vi har på KTH. 

Personligen tycker jag att tempot på UQ är något lägre än KTH, vilket funkade perfekt för mig då det 

gjorde att jag kunde resa runt under mitt utbyte. 

Kurser 

Generellt sett är jag mycket nöjd med kurser som erbjuds på UQ. Kurserna jag läste var: 
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FINM2400 Managerial Finance – en relativt intensiv kurs.  

ECON1020 Macroeconomics – en enkel kurs som jag läste tillsammans med en annan för att få 

tillgodoräkna som ME1312 National Ekonomi. 

COMS3000 Information Security – En väldig rolig kurs med inspirerande uppgifter. Motsvarade 

DD2395 datasäkerhet. 

CSSE2002 Programming in the Large – En mycket rolig kurs baserad på en projekt och en sluttenta. 

Perfekt för den som älskar programmering.  

INFS2200 Relational Database Systems – En intressant kurs som motsvarade DD1334 Databasteknik. 

Staden, fritid och sociala aktiviteter 

Under mitt utbyte spenderade jag majoriteten av tiden på South Brisbane, vilket var ett väldig fint 

område med höga byggnader. Folk här är dessutom mycket vänliga, vilket var något som gjorde 

utbytet extra roligt. Är man intresserad av shopping kan man även promenera till City:n eller ta en 

buss till DFO outlet för att köpa produkter på kraftiga rabatter. Vill man surfa kan man ta tåget till 

Gold Coast. Vill man krama Koala kan man åka till Lone Pine Sanctuary.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Ta på dig tiden och res runt! 


