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Varför Sydney? 

När det var dags för oss att söka utbyten, var valet självklart för mig då jag alltid varit nyfiken på                    
Australien och Sydney och jag visste att jag ville hamna i ett engelsspråkigt land för att verkligen                 
kunna utveckla min engelska. Även om det är många som söker till Sydney, så valde jag att söka                  
universitet just där. Sydney är enligt mig den perfekta kombinationen av allt; högklassig utbildning,              
sköna människor och livsstil, storstad, finaste stränderna och värmen (även om det ärligt talet är               
“vinter” mellan juni och september).  
Ansökan 

Jag lade ned mest tid på mitt personliga brev, men även på val av kurser för de olika universiteten.                   
Hela ansökningsprocessen är en utdragen historia, då det är många parter inblandade, men ha              
tålamod! Framförallt gäller det att inte få panik när man kommer ned till Australien och de kurser                 
som var planerade att läsa, inte verkar existera eller att värduniversitetet anser att man inte är                
behörig. Mitt tips är att samla på sig så mycket information man kan om de kurser man läst tidigare,                   
(utförliga kursbeskrivningar översatt på engelska) samt att ha en backup-plan för de kurser som man               
inte får.  
Kurser/Universitetet 

Jag hamnade på UNSW som är en av Sydneys bästa skolor, med ett gott rykte. Skolan är väldigt                  
modern och fin och jag trivdes väldigt bra. Studietempot är generellt sett väldigt högt i Sydney och                 
jag skulle säga att den största utmaningen för oss från Sverige är att lyckas pussla ihop schemat så att                   
det fungerar med fyra kurser parallellt, vilket vi inte är vana vid.  
Boende 

De alternativ som finns för boende när man läser på UNSW är att antingen bo på campus där det                   
finns lite olika studentboenden, eller att bo off-campus, framförallt i delade lägenheter. Det är              
väldigt dyra boendekostnader i sydney (ca 5000-6000 för delat rum), så alternativet att bo ensam i en                 
lägenhet eller att ens få ett eget rum är för de flesta otänkbart. Jag valde att leta boende på egen hand                     
och bodde mitt i centrum i en delad lägenhet tillsammans med fem andra personer. Jag personligen                
rekommenderar att leta boende utanför campus eftersom man då får möjlighet att välja vilket typ av                
område man vill bo i och för att det är billigare. Däremot är det då bra att anlända en eller två veckor                      
innan skolan börjar för att kunna lägga all tid på boendeletande. Det är lätt att hitta lägenheter, då                  
det är en stor stad med mycket i omlopp. Bästa är att söka via gumtree. 
Allmänna råd 

Mitt bästa råd är att inte oroa sig över någonting i förväg, vilket jag vet kan vara svårt. Alla tänkbara                    
orosmoment så som boende, kursval mm, löser sig på plats! Tänk på att fixa egen reseförsäkring så                 
fort skolans gått ut, skaffa medicare-kort så fort ni kommer till Sydney, beställ ica-banken kort för                
gratis uttag i utlandet, spara ihop en rejäl reskassa innan och framförallt NJUT av en av världens                 
bästa städer! :) 
 


