Varför valde du att studera utomlands?
Jag ville redan på gymnasiet läsa utomlands men detta var bara något jag hade i tankarna och
inte något jag planerade. När jag började mitt andra år på högskolan började dessa tankar växa
fram igen. Det fanns många planscher om utlandsstudier på skolan, där det stod att ett
informationsmöte om utlandsstudier skulle hållas. Jag kommer fortfarande ihåg att jag bollade
dessa tankar med några klasskamrater som också var positiva till att gå på mötet. På själva
mötet blev jag inspirerad av att få ta del av alla dessa roliga upplevelser som tidigare
utbytesstudenter pratade om. Jag ville också träffa nya människor från hela världen och lära
mig nya saker i ett annat land. Jag ville också komma hem med nyttiga erfarenheter och
krydda på mitt CV. Samma kväll gick jag hem och kollade upp skolans partneruniversitet och
det var då jag bestämde mig för att åka utomlands, men jag visste att jag måste vara fast
besluten för att detta skulle bli av.
Var hade du ditt utbyte?
Det var i Italien, Universitá Carlo Cattaneo (LIUC) som ligger i Castellanza, 30 minuter med
tåg utanför Milano.
Varför valde du just Carlo Cattaneo?
De erbjuder kurser som gav mig behörighet till examensarbetet. Jag läste även om före detta
studenter som var på samma utbyte och det verkade vara en skola med en bra organisation
som anordnade roliga aktiviteter och resor. Dessutom var det i Italien och väldigt nära till
Milano (Shoppingstaden).
Berätta lite om partneruniversitetet?
Universitá Carlo Cattaneo är en liten privatskola som ligger i Castellanza (en bit utanför
Milano). De samarbetar en hel del med kända företag. Jag har exempelvis fått utföra olika
marknadsplaner för bland annat Fratelli Rossetti, Thierry Rabotin (kända skoföretag i Italien)
och Chicco (produkter för barn). En som har jobbat för bland annat Gucci, Louis Vuitton och
Prada kom och föreläste. Vi fick en inbjudan till Louis Vuitton Monogram Exhibition i
Milano av honom. Det är en liten skola men med ett mycket bra nätverk. Universitetet har
själv väldigt många partneruniversitet och därmed kommer man att träffa på väldigt många
från hela världen.
Skolan har en organisation (ESN Organisation) som anordnar roliga aktiviteter för oss
utbytesstudenter. De anordnade bland annat resor till Toscana, Venedig och en skidresa.
Varje vecka anordnade de en buss som skulle ta oss in till Milano för att festa på någon känd
nattklubb (Castellanza ligger en bit utanför Milano så det kan bli jobbigt att ta tåget efter en
utekväll).
De hjälpte även oss att skaffa gymkort, gå med i fotbollslaget eller volleybollaget. Man vände
sig alltså till dem när man behövde hjälp med praktiska saker. Om man inte ville bo på
campus kunde de alltså hjälpa en att hitta lägenheter. Jag valde att bo på campus eftersom jag
kände att jag inte hade tid för att kolla på lägenheter. På campus kan man välja att bo i ett
singelrum eller dubbelrum. I båda rummen har man tillgång till ett eget badrum. Köket fick

man dela med de andra. Det fanns två kök och flera matsalsrum med mikrovågsugnar. Köken
var nyrenoverade med induktionshällar. Det fanns redan stekpannor och kastruller där,
däremot är det inte alltid ledigt. På första våningen finns det bland annat biljardbord,
pingisbord, Tv-spel och TV-rum som man kunde ta del av.
Vilka är de största skillnaderna med att läsa på partneruniversitetet om man jämför
med Högskolan i Skövde?
Den största skillnaden är att tid inte alltid prioriteras lika galet som här i Sverige. Vilket är
faktiskt är väldigt bra ibland, man lär sig koppla av och inser att man inte alltid behöver ha
kontroll över allt hela tiden. Skolan var lite mindre än i Skövde och de flesta föreläsningarna
hölls i byggnaden C. Biblioteket stänger mycket tidigare än här i Skövde och tillgång till
datorer var inte lika enkelt, så egen laptop är väldigt bra att ta med.
Närvaro är väldigt viktigt där vilket vi kanske inte är vana vid. Oftast måste man delta 75 %
av föreläsningarna för att få ett godkänt. Detta ger alltså extra poäng om man är närvarande
vilket är bra att ha för det kan höja betyget.
Kurserna kunde variera väldigt mycket. I vissa kurser kunde man vara tio personer och i en
annan 70. I Skövde är vi mer vana vid att skriva en skriftlig tentamen och sedan ha några
inlämningsuppgifter och seminarier. Där varierade det väldigt mycket från kurs till kurs. I
vissa kurser räckte det med att delta aktivt under föreläsningen i diskussioner om olika cases.
Det fanns kurser där man hade en “oralexam” viket innebär att läraren ställer några frågor
som man skulle svara på och detta skulle hela betyget baseras på. Det fanns kurser där betyget
baserades på en stor inlämning. Sen fanns det kurser med en skriftlig tenta som vi är mer vana
vid.
Vilka fördelar ser du med att ha studerat utomlands?
Man lär sig väldigt mycket genom att träffa på människor från hela världen. Man lär sig att
komma ur sin komfortzon och öppnar upp sig och därmed kommer man att få ett väldigt brett
kontakt nätverk. Dessutom utvecklar man ett större språkförråd i engelskan. Att få prata
engelska varje dag är väldigt roligt och man vänjer sig vid det ganska snabbt. Vilket är väldigt
viktigt inför arbetsmarknaden. Det bästa är vännerna man har fått, det stora nätverket man har
fått som är väldigt nyttigt att ha.
Har du några tips och råd till kommande utbytesstudenter?
Gör det bara, tveka inte! Försök att alltid vara positiv och våga ta det första steget. Detta kan
faktiskt vara det bästa beslutet du tar i ditt liv, det var det för mig. Våga delta i alla aktiviteter
som skolan erbjuder och försök att vara öppen för allt och alla. Ett stort tips är att försöka
packa smart exempelvis det man har här i Sverige som kan vara svårt att få tag på utomlands
eller som man inte vill spendera pengar på (en osthyvel och vinöppnare är faktiskt riktigt bra
att ta med).

Rekommenderar du andra att åka på utbyte, i så fall varför?
Självklart, du kommer att lära känna fantastiska människor. Du kommer att få uppleva väldigt
mycket genom alla aktiviteter som anordnas. Jag tror även att man kommer att komma hem
mycket mer självsäker. Dessutom kommer dina språkkunskaper i engelska att förbättras,
vilket är en stor fördel på arbetsmarknaden.

