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Min termin som utbytesstudent i Poitiers, ht15 
 
Jag har under 5 månader läst en utbytestermin vid Université de Poitiers i Frankrike. Jag läste vid 
fakulteten för management, IAE ( instut d’administration des Enterprises). Jag valde att söka till 
Poitiers av två anledningar, främst ville jag testa att bo och läsa i Frankrike och för det andra så lät 
programmet jag valde väldigt intressant. Eftersom jag ville läsa på engelska och skolan bara erbjuder 
ett icke- franskt program var valmöjligheterna av kurser inte särskilt stora. Jag läste ett program i 
International management (MIM) där det ingick 12 olika kurser plus en franska kurs. Men att söka 
till Poitiers var ändå lite klurigt eftersom programmet jag läste tillhör en Master 2. Det motsvarar det 
femte året på det svenska universitetet och det kändes lite oklart huruvida jag kunde söka ett sådant 
program utan att vara klar med min kandidat. Men så fort jag fick klartecken från vår internationella 
koordinator gick resten av processen väldigt smärtfritt. Universitetet i Poitiers hjälper till med 
ansökningar, bostad och bostadsbidrag om man önskar. Jag uppfattade alltid mitt värduniversitet som 
väldigt hjälpsamma, även om grundläggande franskakunskaper kan rekommenderas för att klara sig 
igenom den franska pappersbyråkratin.  Väl på plats i Poitiers och vid IAE fick vi ett varmt 
välkomnade både på tågstationen, vid vårt boende och i skolan där franska studenter anordnade två 
välkomstdagar med olika orientations. 
 
Poitiers är en väldigt gammal stad med 90 000 invånare. Staden är känt för sitt stora universitet vilket 
gör att staden kryllar av studenter. Jag tyckte det var en perfekt stad att göra ett utbyte i, den är lagom 
stor men ändå med mycket roligt att göra.  
 
Att studera på ett franskt universitet och på ett master program är väldigt olikt det sättet vi är vana vid 
på Svenska universitet. Jag har under min termin läst 12 olika kurser, nästan alla samtidigt och med 
två betygsgrundande moment i varje kurs och obligatoriska lektioner mellan 09.00-16.45 nästan varje 
dag. Det gör att programmet tyvärr kan uppfattas lite spretigt och väldigt stressigt. Men jag tycker att 
studierna är mer verklighetsnära och stor del av vårt arbete har varit case-baserat från arbetslivet. 
Såhär i efterhand känner jag att jag har lärt mig ofantligt mycket som kommer vara till hjälp både i 
mina studier i Sverige, men också i arbetslivet. 
Det jag är mest nöjd med gällande mina studier i Poitiers är studiemiljön och klassammanhållningen. 
Eftersom man läser ett helt program istället för fristående kurser är det samma studenter som läser 
alla kurser tillsammans. I vår MIM-klass var vi 18 studenter från 9 olika länder, vi hade en fantastisk 
sammanhållning och de franska studenterna i klassen var otroligt hjälpsamma mot oss andra som var 
nya i Frankrike. Jag har verkligen fått vänner för livet. 
 
Det viktigaste jag har lärt mig under min termin i Frankrike handlar om öppenhet och vikten av 
kulturella skillnader. Under hela programmet har våra lärare bett oss arbeta i grupp och har sett till att 
blanda alla olika nationaliteter. Det har varit en utmaning, men också en fantastisk möjlighet att få ta 
del av alla studenters olika kulturer och inte bara få lära sig om den franska. 
  
Min utbytestermin har varit tuff och svår på många sätt, inte bara det faktum att programmet 
innehåller svåra kurser på master nivå, att kunna studera på engelska i Frankrike hör inte till 
vanligheterna, vilket gör att engelskanivån hos våra lärare många gångar har varit sämre än hos oss 
studenter. För de studenter som funderar på att åka till Poitiers, är ett råd är att ha tålamod med 
lärarna, skolan och skolsystemet. Det franska sättet och landets byråkrati är speciellt på många sätt, 
men det sista som fungerar är att bli arg. 
 
Mina bästa råd till studenter som vill åka på utbytestermin är att börja planera i god tid, Det tar tid att 
skriva ett bra brev och CV. Och kanske det viktigaste, våga söka kontakt och umgås med studenter 
från andra kulturer, det kommer göra utlandsvistelsen så mycket roligare och det kommer ge vänner 
för livet! 
 


