
En lärorik och oförglömlig utbytestermin i den pittoreska lilla staden 
Poitiers, Frankrike. 
 
Det var ett givet faktum redan första dagen jag började studera Service Management Retail 
på Helsingborg Campus, att jag skulle ansöka för en utbytestermin under det sista läsåret i 
kandidatprogrammet. Jag hade sedan tidigare en förkärlek till Frankrike då jag har bott och 
arbetat i Paris som au pair från september 2012 till juli 2013. När jag väl såg listan på de 
potentiella värdsuniversiteten riktades därför mitt fokus automatiskt mot Poitiers och stadens 
universitet. Deras institut för affärsföretagande och företagsekonomi, IAE; Institut 
d’Administration des Entreprises, var det enda alternativet för mig som ville studera i mitt 
tredje språk, franska. Därmed blev valet självklart. 
 
Ansökan inför denna utbytestermin innebar bland annat att skicka in, till Lunds Universitet, 
ett personligt cv och brev där jag som ansökande motiverade varför just jag skulle bli 
nominerad till Poitiers Universitet. När jag väl blivit nominerad så var det de praktiska som 
väntade, till exempel boende, bankkonto, bostadsbidrag och mobilabonnemang. Jag upplevde 
att förberedelserna gick smidigt tack vare min tidigare vistelse i Paris och ett fantastiskt stöd 
från den internationella koordinator som hjälpt mig under processens gång. Jag fick även 
chansen att kunna ställa frågor till andra studenter från Lunds Universitet som varit på samma 
institut i Poitiers tidigare. Det hjälpte mig oerhört mycket och jag är förevigt tacksam. 
 
Jag vill påstå att denna termin har varit den mest lärorika i mitt liv. Att studera på franska i en 
annan kultur än den svenska, har hjälpt mig att utvecklas på flera plan. Jag har lärt mig att 
utrycka mig själv på ett mer professionellt sätt och hittat mer precis vilka styrkor samt 
svagheter jag besitter beträffande inlärning och studerande. Poitiers i sig är en gammal 
medeltida stad som jag fann otroligt pittoresk. Den är liten med små kullerstensgator, gamla 
stenhus med klassiska franska balkonger. Varje dag påväg till institutet kände man doften från 
alla bagerier som höll på att förbereda brödet inför dagen. 
 
Jag har med hjälp av värduniversitetets olika kurser blivit en bättre talare tack vare alla 
presentationer vi studenter blev ombedda att framföra inom diverse ämnen. Dessutom fick 
studenterna på institutet som uppgift att genomföra flera grupparbeten vilket förbättrade 
min kapacitet att anpassa mig, arbeta i grupp och lära mig hantera konflikter. Jag följde tio 
kurser samtidigt på universitet och därmed blev veckorna fyllda av lektioner samt läxor. Det 
var väldigt allmänbildande, men det är viktigt att hänga med i tempot från början. Det 
viktigaste inför en utbytestermin överlag enligt mig, är att vara organiserad, vara ute i god tid 
samt följa de regler och formalia som ansökan innebär. I det fallet flyter processen på 
automatiskt. Väl på plats så uppmuntrar jag även den modige utbytesstudenten att delta i 
aktiviteter som värduniversitetet anordnar, för att lättare hitta nya vänner, anpassa sig i 
miljön och landets kultur.  
 
Jag kan inte förneka att samtidigt som denna termin har gett mig extremt mycket i form av 
erfarenheter och kunskap, så har det samtidigt varit den tuffaste. Jag har aldrig själv satt mig 
inför en utmaning som denna men jag kommer aldrig att ångra valet. Därför uppmuntrar jag 
alla studenter att ta chansen och studera utomlands. Det är en personlig resa som kommer 
att hjälpa dig inför framtida intervjuer, arbeten och utmaningar. 
       // Elin, ht16 
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