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Jag heter Amanda, går tredje året på Service Management med inriktning Turism 
och är just hemkommen från en utbytestermin i Poitiers. Det säger kanske inte 
dig så mycket, men misströsta inte – det är få som känner till den lilla franska 
staden två timmar söder om Paris utan att ha varit där. Själv lärde jag mig att 
uttala Poitiers korrekt bara veckan innan min avfärd! Då kanske du undrar 
varför och hur jag hamnade just där? Till vårens ansökningsomgång för 
utbytesstudier var Poitiers mitt förstaval främst för att det låg just i Frankrike, 
vilket lockade mig som hyser en stor kärlek till mat, godsaker och det franska 
språket. Vidare tilltalades jag av möjligheten att läsa ett komplett program med 
varierande kurser som jag hoppades alla skulle bli intressanta på sitt sätt.  
 
Jag tyckte att informationen jag fick ta del av innan avfärd både från 
institutionen och Université de Poitiers var till hjälp för att få en uppfattning om 
vad som komma skulle, och min studentlägenhet i Poitiers fick jag förmedlad 
redan hemifrån. Du som bestämmer dig för att söka en utbytestermin måste 
dock vara beredd att anta utmaningen som det faktiskt innebär – det är du som 
aktivt måste söka information och ordna för dig själv. Det är inte alltid lätt – men 
du fixar det på ett eller annat sätt! Jag, som ordnade bankkonto, 
mobilabonnemang och hemförsäkring på franska trots ytterst begränsade 
kunskaper, vet vad jag talar om! Nu förstår du ju säkert att jag läste den engelska 
varianten av avtalet med Université de Poitiers, vilket är en master som är 
sammansatt av tolv kurser på teman som corporate policy, financial aspects och 
management.  
 
Kurserna läses parallellt och bedöms dels genom en individuell examination och 
dels genom en i grupp. För mig har studierna varit en upplevelse som jag står 
tudelad inför, jag har både älskat och hatat att läsa på ett franskt universitet. 
Systemet skiljer sig mycket från det svenska, dessutom var det bara andra året 
för just det här programmet och det finns utrymme för en del förbättringar. 
Ibland kändes tiden knapp för allt material och kunskap som skulle förmedlas, 
och ett par av professorerna lyckades inte förmedla den ordentligt. Det ska dock 
sägas att fördomen om att fransmän inte pratar bra engelska inte stämde in på 
majoriteten av våra professorer och de var överlag väldigt kunniga i sina ämnen.  
 
Poitiers som stad tycker jag väldigt mycket om, själva centrum är litet men 
kryllar av vackra byggnader och härliga restauranger. Jag tog mig tacksamt an 
uppgiften att äta minst en gång på de flesta – i Frankrike är det inte så smärtsamt 
för plånboken, och det samma gäller croissanter, eclairs och canneler (googla och 
du vill åka på studs!). Att Poitiers är så pass litet innebär att engelska inte går 
hem någonstans förutom i klassrummet och med klasskompisarna, så att kunna 
åtminstone lite franska innan du ger dig av är till stor hjälp både praktiskt och 
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socialt. Min begränsade kunskap gjorde att jag kände mig lite utanför till en 
början, men den var också min största motivation till att börja lära och idag kan 
jag göra mig förstådd och förstå i ett samtal. Vill du vara turist på engelska eller 
om Poitiers blir för litet går snabbtågen rakt igenom staden i alla riktningar. I 
början av terminen hann jag med att besöka både Bordeaux, Biarritz, La Rochelle 
och Paris till fyndpriser som student!  
 
Jag hade kunnat skriva en mindre uppsats om min upplevelse men känner att det 
är dags att runda av. Så slutligen vill jag säga att det inte känns självklart för mig 
att rekommendera programmet jag läst men att upplevelsen som helhet har för 
mig vägt upp för de svagheter som finns. Om du sitter med frågor och funderar 
på att ansöka till just Université de Poitiers får du gärna höra av dig till mig, jag 
svarar så gott jag kan utifrån mitt perspektiv! 
 
Lycka till!  
 
 
//Amanda 
 
 


