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Vilket ämne läser du vid ditt hemuniversitet?
Estetik
Vilket ämne läste du i Freiburg?
Filosofi
Varför valde du University of Freiburg som
utbytesdestination?
Främst för att jag ville lära mig tyska ordentligt, eftersom det är
en stor fördel att kunna när man läser filosofi och estetik. Har
också hört mycket gott om Freiburgs universitet via vänner och
bekanta som läst här tidigare.
Vad anser du vara fördelarna med att studera på University
of Freiburg?
Tycker att institutionen jag läst vid har varit välfungerande och
att det har varit relativt lätt att hantera praktiska frågor via
Erasmus utbyteskoordinator. Ett stort utbud av kurser och

generellt en hög kvalitet på undervisningen. Är väldigt nöjd med
utbildningen.
Hur upplevde du din utbytesperiod i Freiburg (exempelvis
gällande omgivning, erbjudanden, studentaktiviteter,
fritidsaktiviteter m.m.)?
Har fått uppleva mycket på bara ett halvår, inte minst har jag
rest mycket via de utflykter som swfr anordnar, exempelvis
gjorde jag en dagsutflykt till Neuschwanstein Schloss, vilket var
toppen. Har varit lätt att komma i kontakt med andra studenter
tack vare alla studentaktiviteter. Har lärt känna mycket nytt folk
och gjort roliga saker. Mitt intryck är att det finns mer att göra än
vad som överhuvudtaget är möjligt att hinna med på en termin,
vilket jag så klart menar på ett positivt sätt
Anser du att studiesystemet i Freiburg skiljer sig från
studiesystemet vid ditt hemuniversitet? Om ja, på vilket
sätt?
Ja, det skiljer sig ganska mycket. För det första börjar och slutar
terminerna senare här än i Sverige (höstterminen börjar runt 1
september och slutar i mitten av januari, och vårterminen börjar
i mitten av januari och slutar i början av juni). Dessutom brukar
man vid mitt hemuniversitet läsa en delkurs i taget inom en fyrafemveckorsperiod som sedan tentas av direkt, till skillnad från
här där man läser alla kurser parallellt och sedan tentar av alla
på slutet. Svårt att säga vilken studiemetod jag föredrar, tycker
det finns för- och nackdelar med bägge. Fördelen med
systemet här är att man har exakt samma schema över hela
terminen, vilket gör att veckorna får en behaglig, rutinmässig
rytm, eftersom man hela tiden vet exakt hur ens föreläsningar
ligger i tiden och i vilket läsesal de äger rum. Hemma förändras
ju schemat varje ny månad i samband med att varje ny delkurs
börjar och slutar. Sedan är det klart att det lätt blir lite stressigt
sista månaden här, när man ska tenta av allting inom loppet av
några veckor. Men det handlar ju bara om tidsplanering och
framförhållning, precis som med allt annat.
På vilken nivå var dina tyska språkkunskåper innan
utbytet? Hur mycket förberedde du dig på tyska de
månader innan utbytet? Deltog du i den tyska språkkursen
som erbjöds av University of Freiburg innan terminstart?
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Ja, jag deltog i en intensivkurs vid SLI under hela september
månad, innan terminen drog igång. Det var ett väldigt bra sätt
att komma in i språket, eftersom jag då fick höra det varje dag.
Försökte plugga så mycket jag hann på fritiden innan jag åkte
till Freiburg, men det är givetvis svårt att hinna lära sig ett språk
ordentligt när man pluggar heltid samtidigt. Min tyskanivå låg på
B1 när jag kom hit, men nu ligger den garanterat på B2 (vågar
nog säga det utan att ha gjort något prov, i och med att jag nu
kan prata flytande och förstå helt obehindrat, vilket inte var fallet
för sex månader sedan).
Upplevde du att du förbättrade dina tyska språkkunskaper
under utbytet? Om ja, på vilket sätt? Tycker du att dina
tyska språkkunskaper var tillräckliga för att ta sig fram i
Freiburg?
Ja (se svaret ovan). I och med att jag har klarat av att läsa
filosofikurser på tyska, så får man väl säga att mina
tyskakunskaper trots allt var tillräckliga för att ta mig fram.
Finns det någonting du önskaratt du hade vetat/fått
information om innan du kom till Freiburg?
Nej, egentligen inte. Men jag fick en hel del information innan
av vänner och bekanta som – som sagt – läst här tidigare. Var
alltså ganska förberedd på att tex. undervisningssystemet
skulle vara annorlunda, och att man ska tilltala professorer i
”Sie”-form, redan innan jag åkte hit. Kom inte som någon
överraskning.
Vad skulle du säga till en student som funderar på att göra
ett utbyte vid University of Freiburg?
Träffa mycket folk och gör mycket utflykter. Passa på, eftersom
det finns så mycket fint att se runtomkring Freiburg.
Hur skulle du slutföra följande mening ”Att studera i
Freiburg...”?
...är väldigt roligt och behagligt (syftar delvis på klimatet, som är
betydligt mildare här i vad jag är van vid hemma i Stockholm).
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