
Reseberättelse 
Under höstterminen 2016 studerade jag programmet MIM 2 International i Poitiers, 
Frankrike . En mindre stad med en yta uppskattningsvis aningen större än Lund. Poitiers var 
inte mitt förstanhandsval och jag hade inte övervägt staden i min första ansökning om 
ultandsstudier. Då andra antagningsprocessen drog igång ville jag öka mina chanser och 
tittade på alternativ som Poitiers.  
 
Tyvärr är Frankrike ett lands med mycket pappersexcersis och det sken igenom i ansökan till 
universitetet. Att instruktionerna var på franska hjälpte inte heller och mailkonversationerna 
med kordinatorerna var ofta utdragna och förvirrande. Det tog även ofta lång tid att få svar 
vilket gjorde att situationen ibland kändes hopplös, personligen tror jag att mycket av det 
kan undvikas om man kan kommunicera på franska.  
 
Däremot upplevde jag informationen om boende som mycket bra och jag fick snabbt besked 
om boende i ett av studenthemmen, Marie Curie, innan jag anlänt. Fick även möjlighet att 
byta rum då jag blivit tilldelat ett som jag upplevde lite väl dyrt.  
 
Angående studierna så skiljer de sig helt från standarden vid Lunds Univesitet. Under min 
termin så läste vi 12 kurser där alla låg på två till tre ECTs med en variation av inriktningar. En 
kurs i franska var obligatorisk och även fast den inte relaterade till övriga kurser så gav den 
nyttiga ord att använda i vardagen. Oavsett hur många kurser vi hade samtidigt så valde 
lärarna att lägga tentorna och grupppresentationerna i december och januari. Det gjorde att 
man var tvungen att organisera sig något otroligt för att klara alla deadlines. Dessutom så 
behövde man lära sig att hantera kulturella skillnader, vilka blev speciellt tydliga i 
grupparbeten. Där kunde uppfattningen av vad som skulle presteras skilja sig extremt 
mycket och att arguementera för sin sak, på engelska, försvårade allting. Utöver det var 
studiemiljön härlig, man lärde sig fruktansvärt mycket och alla i min klass verkade 
intresserade av att lära sig mer om varandra.    
 
Skolmässigt, tycker jag att många av kurserna var intressanta och att de gav en insikt om hur 
viktig internationaliseringen har blivit och dess effekt, inte bara på den globala men även 
den inhemska marknaden. Upplever även att man har blivit kulturellt rikare, och mer flexibel 
i sitt annars rätt inrutade tänk som de flesta i Sverige har vuxit upp med. Skillnaderna var 
ofta rätt motiga att arbeta med, men behöver inte bara vara till en belastning utan kan 
snarare vara en styrka och hjälpa en att utvecklas som person.  
 
Jag upplever att de absolut viktigaste att ha med sig när man börjar plugga i Poitiers är att 
vara öppensinnad och lita på att allt kommer lösa sig. Mycket känns ofta väldigt vagt och 
diffust, framför allt tillföljd av språkförbristningar, men det är okej för att det är en 
utbildning som inte fokuserar på att göra allt perfekt.    
 
Bra att veta: 
- Kan vara gött med busskort, finns att köpa nära köpcentret för ca. 130 euro Cordeliers, 
adress: 6 Rue du Chaudron d'Or. Dock tar det oftast bara en halvtimma att gå från 
studenthemmen och staden är lite så är absolut inte livsviktigt.  



- Kände inte att det var nödvändigt att skaffa franskt nummer utan internet räckte fint i form 
av wi-fi. Skulle det behövas internet utöver det finns det att köpa billigt av Orange. 
- Försäkring kräver de flesta studenthemmen, KK räcker inte alltid till enligt dem, finns en 
fransk försäkring att köpa till i city center. 
- Poitiers ska tydligen vara likvärdigt Lund vädermässigt, däremot bara sol när jag var där. Blir 
som kallast ner mot nollan i slutet av terminen. 
- Carte Jeune ger upp till 50% rabbatt på resor med SNCF, kostade 50 euro fullpris när jag var 
där men i det långa loppet är det värt om man tänker resa mycket. Kan vara så att de löser 
en kampanj senare in på terminen så att man kan köpa själva kortet för halva priset.  
 
Lycka till!   
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