Mitt utbyte vid Griffith University, Campus Gold Coast, Australien
Under hösten 2018 gjorde jag min utbytestermin vid Griffith University i Australien. Universitetet har flera
olika campus, själv gick jag på campus Gold Coast. Universitetet är beläget på Australiens östkust i södra
Queensland, vilket medför behagligt väder året runt, relativt varmt och nästan alltid soligt. Hemma i Lund,
studerar jag kriminologiprogrammet.
Surfers Paradise, Gold Coast
Jag valde att bo i Surfers Paradise istället för på campuset och det ångrar jag inte. Eftersom vi bodde ett
stenkast från stranden. Själva staden kallas Australiens “Miami”, eftersom skyskrapor ligger längs med den
vita kilometer långa stranden. Det finns många bra restauranger och “viben” är så skön. Människorna är
glada och trevliga. Om man vill gå ut och festa finns det gott om alternativ att välja mellan då många åker
till Surfers just för att festa. Från skolan till Surfers tar det omkring 23 minuter med trammen.

Griffith University, Campus Gold Coast
Universitetet var väldigt stort och modernt. Det finns flera olika matställen att välja mellan som är uppe till
sent på kvällen. Det finns till och med en bar på skolan som serverar alkohol hela dagen. Där ordnas även
Live musik emellanåt. Biblioteket på skolan är enormt och det finns alltid plats, och det bästa det är alltid
tyst. Om man tycker om att röra på sig finns det gym och flera olika sportklubbar på skolområdet. Rökning
är för övrigt förbjudet på hela universitetsområdet.
Mottagandet
Jag kunde inte ha önskat mig ett bättre mottagande. Några från skolan mötte mig på flygplatsen och öste på
med all viktig information. De hade även en gratis taxi som väntade. Den hade jag bokat via skolans
hemsida i förväg. Under introduktionsveckan fick vi bekanta oss med de andra utbytesstudenterna, lära
känna skolans alla olika byggnader och hur allt går till. Därtill fanns en facebookgrupp för utbytesstudenter
där man kunde ställa frågor och hitta vänner.
Kurser
Jag måste läsa 4 kurser för att det skulle motsvara 30hp i Sverige. Måste dock säga att om man väljer att läsa
“ordentliga” kurser så skall man vara beredd på att läsa. Det är MYCKET att läsa och nästan bara
akademiska artiklar, men det är som tur intressant ( i alla fall mina kurser). För varje kurs har man en två
timmars föreläsning plus en timmes tutorial (seminarium liknande) varje vecka. Plus ca 50 sidor att läsa.
Under terminens gång har varje kurs tre olika “prov”. Tex en online quiz med 30-50 frågor på tid, en essä på
2500 ord baserad på 10 akademiska artiklar, samt finals, som är liknande en tenta hemma. För varje uppgift
får du en viss procentandel av den totala 100 procenten. Betygen är från 4-7 och man behöver i snitt 50% för
att få en 4 och vara godkänd. Att bli godkänd är inte desto svårare. Jag hade inga problem att få de kurser
jag ville ha. Mina kurser var följande:

Gender, Crime and Justice - Natasha Madon
-Vi läste om skillnaden mellan män och kvinnors brottslighet, fängelse upplevelser och en del statistik.
Väldigt intressant och givande kurs. Läraren är även toppen, så duktig på att föreläsa. Rekommenderar!
Forensic Science and Criminal Justice - Natasha Madon
-Vi gick igenom de vanligaste forensiska bevisen som kan lämnas efter på en brottsplats. Samma
lärare som föregående kurs. Väldigt bra och otroligt intressant innehåll. Rekommenderar!
Counter-Terrorism and Law - Shellee Smith
-Vi jämförde den Australienska terroristlagen med den Kanadensiska, USA:s samt Storbritanniens.
Därtill läste vi om olika terroristorganisationer och deras spridning. En intressant kurs till viss del, dock blev
den väldigt svår då de har ett helt annat rättssystem som jag saknade kunskap om. Läraren var helt okej.
Rekommenderar inte att gå denna p.g.a. brist på förkunskap.
Approaches to Human Security - Clarissa Carden
-Vi läste om mänsklig säkerhet från alla olika vinklar. En intressant kurs, fick mig att öppna ögonen
och fundera och reflektera över aspekter jag aldrig tänkt på innan. I denna kurs hade vi lite annorlunda
“prov”. Vi kunde få 30% av att besvara frågor om de olika tutorialsen och texterna, en politisk
rekommendation samt en Op-Ed. Denna var betydligt lättare än de tre övriga kurserna. Läraren var inte bra.

Boende
Innan jag åkte till Australien läste jag andra studenters reseberättelser, där rekommenderade en tjej att boka
boende via Semester in Australia. En organisation som hyr ut korttidsboende för utbytesstudenter. Det var
det bästa valet jag gjort. Ja det var dyrt, men jag delade en lägenhet med två amerikanska tjejjer på femtonde
våningen i en skyskrapa 50 meter ifrån havet. Vi hade havsutsikt från alla rum och en balkong utåt havet. Vi
hade även tillgång till pool, gym, bastu, tennisplan, barbeque ställe och jacuzzi. Jag delade rum och betalade
4500 AUD för nästan fyra månader. Måste dock poängtera att vi hade tur med lägenheten då de flesta andra
bodde på fjärde våningen utan havsutsikt.
Nöjen och fritid
Största delen av min fritid gick åt att plugga, träna, surfa och hänga på stranden. Livsstilen här är extremt
laidback och skön. Flygfältet ligger nära om man vill åka bort under ett veckoslut eller två. Vi hade även ett
“lov” på en vecka, vi spenderade då 10 dagar i Bali. Jag jobbade inte men en del av mina vänner gjorde det.
På studentvisum får man jobba ett visst antal timmar per vecka. Minimilönen är även betydligt högre än i
Sverige. Om man tycker om att shoppa finns det även flera shopping centers i närheten och om man vill gå
på hike är det inte alltför långt till närmaste regnskog.

Kostnader
Boendet var för min del betydligt dyrare, men mat och nöjen är billigare. Väljer man att bo i Surfers som jag
så får man räkna med lite extra kostnader för tram-kortet. Visumet kostar ju också en hel del, något jag inte
ens hade tänkt på.
Övrigt
-Ett tips är att fylla i visumansökan i god tid då det kan va långa köer. Dessutom kostar det 500 AUD
(talades om att det skulle höjas). Det tog mig över 3 veckor att få visumet, men efter det löste sig allt. Kom
bara ihåg att lämna landet då visumet går ut ifall du vill återvända.
-Kulturellt är Australien väldigt likt Europa, så det är lätt att känna sig hemma.
-Något som är värt att veta är att deras terminer är helt annorlunda än våra. Vår hösttermin börjar redan i
början på Juli och går in i slutet av oktober.
-Under vår sommar är det vinter i Australien. Vinter i Surfers var upp till 20 grader på dagarna och sol.
Kvällarna och nätterna var dock kyliga och kunde gå ner till 10 grader. Så packa ner jackor och långbyxor! I
slutet på terminen är det dock nästan full sommar, upp till 30 grader på dagarna och kring 20 om nätterna.
Om ni funderat på att åka söderut, Sydney eller Melbourne, är det värt att komma ihåg att deras vinter och
vår är betydligt kallare. Besökte Sydney två gånger, i September och Oktober och bägge gångerna var det
mellan 10 och 18 grader på dagarna, förutom en dag som det plötsligt var 28 grader, så väldigt växlande
väder.
-Ett annat tips är att boka flyg i förväg om man vill resa runt, samt kolla erbjudanden. Vi åkte till exempel
till Sydney och tillbaka för under 500 kronor.
Om ni funderar på att åka på utbyte till Australien, ÅK!! Det var helt klart de bästa månaderna i mitt liv och
jag längtar tills jag kan åka tillbaka.
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