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Utbytesstudier i Australien Melbourne 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte för att komma bort från min vardag samtidigt som jag kommer framåt med mina 

studier. Som att resa fast utan att ta studieuppehåll. Jag behövde söka visum, ansökning i sig tog 

oväntat lång tid men svaret kom snabbt. Jag vaccinerade mig mot hepatit A och B också innan jag åkte, 

de vanliga vaccinationerna som man får som barn i Sverige är också rekommenderade men inte 

nödvändiga om man redan tagit dem.  

Ankomst 

Jag kom natten innan jag var tvungen att skriva in mig eftersom jag jobbade i till dess. Jag skulle 

rekommendera att åka dit någon vecka innan eller åtminstone så fort orientering eller öppning av 

studenthem finns tillgängligt. Skolan i sig hade orientering för alla studenter men även 

studentboendet som jag bodde på hade egen orientering innan skolans. Massa kårer och 

organisationer att gå med i, en hel bok gavs ut i början av orienteringen där man kunde gå hem och 

kolla noggrannare innan man valde vad man gillade.  

Ekonomi  

Resestipendier från KTH gavs ut men annars lyckades jag inte hitta något annat bidrag trots flera 

sökningar till flera organisationer. Förutom hyra och mat var det inget som var obligatoriskt att betala 

om man inte valde att gå med i speciella organisationer som organiserade utflykter.  

Boende 

Jag bodde på studentboende men jag vet flera som bodde i staden för ett billigare pris än vad 

studentboendet erbjöd. Jag bodde på det billigaste som fanns att erbjuda men fortfarande väldigt dyrt 

per månad, ca 7500 kr i månaden. I boendet ingick kök som man delade med hela sitt hus (ca 180 

pers). Toaletten samt kylskåp delades med sin våning i sin ingång vilket var 5 personer. Eget sovrum 

med eget skrivbord. Sen fanns det gemensamma utrymmen med biljard och pingis samt stor overhead 

och även tv rum. Ett stort gemensamt rum för att fika och äta fanns också tillgängligt samt ett speciellt 

rum där alkohol var tillåtet.  

Universitetet och studierna 

Universitetet är väldigt stort och finns i flera länder förutom Australien. Det jag tyckte var störst 

skillnad på var föreläsningarna som alla spelades in. Man kunde kolla hemma eller repetera inför 

examinering. Det var också mer kontroller under terminens gång, prov varje vecka som alla spelade in 

i betyget istället för att ge poäng till tenta så betygsattes man på alla event innan tenta och en 

procentuell beräkning gjordes för hur mycket varje var värd i kursen. Jag läste på engelska och gick i 

skolan på samma sätt som på KTH. Det fanns engelskahjälp som både var i lektions-form och tillgång 

till hjälp med uppsatser. 

Kurser 

Jag läste Nanotechnology and materials, Microbes in health and disease, Genetics och Bioinformatics. 

Alla hade bra och engagerade lärare med flera uppsatser samt kontroller varje vecka. 
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Staden och landet 

Jag älskar Australien, för mig är Australien ett varmare Sverige. Samma bekvämligheter men mycket 

varmare både vintrar och somrar. Melbourne i sig är en av de kallaste städerna men det är fortfarande 

mycket ljus och en fantastiskt fin stad! 

Fritid och sociala aktiviteter 

Det fanns massa sociala aktiviteter man kunde vara med på som arrangerades av skolan och 

organisationer. Jag höll mest på med träning på fritiden som jag hade vilket jag gjorde på skolans gym 

som var välutrustat och fräscht.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Res när du är där!, ta dig tiden att vara med på skolans utflykter för det var oerhört häftiga platser som 

man besökte samtidigt som man träffade andra studenter från andra sektioner.  


