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Hur kom det sig att du sökte till just det universitetet som du studerade på? 
Jag har under höstterminen 2017 varit på utbyte i Frankrike vid universitetet ESSCA i Angers. Jag 
valde att söka till detta universitet för att jag tidigare under skolåren har läst franska och har alltid varit 
intresserad av att lära mig språket ännu bättre. Jag hade även varit i Paris en gång tidigare och jag 
visste att kulturen i Frankrike var någorlunda lik den vi har i Sverige, så därmed kände jag att jag 
säkerligen skulle trivas där. Frankrike som land lockade helt enkelt mig. Jag visste inte så mycket om 
universitetet i sig då det var ett nytt samarbete med Lunds universitet, så jag var en av de första 
studenterna som åkte dit. Men jag efterforskade lite på nätet och läste att det var en av de bättre 
businesskolorna i Frankrike och därmed valde jag att söka till ESSCA. 
 
Hur gick förberedelserna till med ansökan till värduniversitetet, bostad, visum osv? 
Först och främst fick jag skicka in mitt Statement of Purpose och mina betyg för att ansöka om att få 
åka på utbyte. Sedan kom beskedet att Lunds universitet hade valt ut mig som en av de som fick åka 
till ESSCA. Jag fick valmöjligheten att åka till valfritt ESSCA-campus, jag valde ESSCA i Angers. 
Senare fick jag en bekräftelse från värduniversitetet om att jag hade blivit accepterade även av dem. 
Jag fick information om studentboenden och jag lyckades därav få en studentlägenhet. Det fanns flera 
olika alternativ at välja mellan, så som korridorsrum, egen lägenhet eller lägenhet med delat kök. Jag 
bodde i en egen lägenhet i centrala Angers och jag trivdes väldigt bra. Universitetet låg en bit utanför 
den centrala staden, men jag rekommenderar att bo i centrum, för att kunna uppleva mer av staden. 
Det finns bra bussförbindelser och det är många studenter som pendlar. Skolan gav bra information 
om praktiska saker inför ditresan och allting löste sig väldigt bra. I och med att Frankrike ligger i 
Europa så var det enkelt att få komma in i landet och jag behövde inte söka visum eller liknande.  
 
Hur upplevde du kurserna och studiemiljön på universitetet? 
Jag läste sex stycken olika kurser som enligt mig var på olika svårighetsnivåer. T.ex. läste jag två 
kurser inom finans, vilket inkluderade mycket redovisning och framförallt matematik. Detta gjorde att 
jag fick lägga ner mer tid på specifikt dessa två kurserna. Resten av kurserna var mer lika de jag har 
haft hemma, med olika teorier osv. Studiemiljön var bra, skolan bestod av många mindre klassrum och 
i varje kurs var vi cirka 30-40 studenter. Alla kurser inkluderade flera grupparbeten, detta gjorde att 
man lärde känna både andra utbytesstudenter, men även franska studenter. Detta var även positivt då 
man kunde utbyta kunskaper och se hur människor från andra länder och kulturer fungerade. De flesta 
lärarna var väldigt duktiga på engelska, men i vissa fall hände det även att de sa vissa saker både på 
franska och engelska för att förtydliga för de franska studenterna. Lärarna hade bra kunskap om de 
ämnen de lärde ut och de flesta lärarna var motiverande och duktiga på att lära ut. I och med att antalet 
elever i kurserna var ganska få möjliggjorde det för diskussioner, vilket var positivt. Det fanns ett 
bibliotek på skolan där man kunde studera, men annars fanns det få utrymmen på skolan att t.ex. sitta 
och göra grupparbeten i, detta var en sak som var lite negativ i och med att vi hade grupparbeten i alla 
olika kurser. 
 
Vad är det viktigaste som du lärt dig under ditt utbyte? 
Vad jag framförallt har lärt mig av mitt utbyte är att prata och förstå engelska bättre. Jag har även lärt 
mig att våga mer och ta för mig. Vi hade som jag nämnt tidigare många grupparbeten, vilket 
inkluderade muntliga presentationer. Det var väldigt lärorikt och jag är nu mer bekväm med att prata 
engelska inför andra människor.  
 
Vilket är ditt bästa råd till en student som funderar på att åka på utbyte? 
Mitt bästa råd är att välja ett universitet i ett land som du tror att du kommer trivas i. Välj ett land som 
har en kultur som intresserar dig. Det kan även vara bra att titta på ranking på det universitet du söker 
till, men sen tror jag att det kommer vara lärorikt och meriterande oavsett universitetets ranking. Du 
kommer få möta många människor från världen över och det är en mycket bra möjlighet att vidga dina 
vyer. Genom att åka på utbyte kan du även utforska om du kan tänka dig att leva eller jobba i ett annat 
land i framtiden. Du blir förhoppningsvis även bättre på minst ett språk och du utvecklas även mycket 
som person när du åker själv till ett nytt land. Om du är nyfiken på att utforska både dig själv, andra 
länder, kulturer och universitet så anser jag att detta är en superbra och rolig möjlighet att ta.  


