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Gent
Gent är en stad i östra Belgien med ungefär 260 000 invånare. Innan jag blev intresserad av
att åka iväg på en utbytestermin hade jag inte hört talas om staden.
Gent är tillräckligt stort för att ha allt som behövs, men tillräckligt litet för att man ska kunna
cykla överallt. I shoppingväg finns många butiker och ett stort IKEA, om hemlängtan skulle
falla in. Även om det kanske inte är en etablerad turiststad bland svenskar har många andra
hittat dit och det finns gott om museer, sevärdheter och fina restauranger. Att klara sig på
engelska är inte något problem alls.
Universiteit Gent
Universitet i Gent är gammalt. Det är bland topp 100 i världen och ett av de största i Belgien,
vilket bidrar till att andelen studenter i Gent är ganska stor. Universitetets olika campus är
utspridda över hela staden, likt i Lund. I allmänhet stötte jag inte på många olikheter.
Människor med koppling till universitetet är väldigt tillmötesgående och uppstår ett problem
är det snabbt åtgärdat. Det finns möjligheter att äta i skolans restauranger, både frukost,
middag och lunch, för väldigt överkomliga priser, vilket jag utnyttjade till max.
Värt att nämna är att terminerna ser olika ut jämfört i Sverige. Det optimala är att åka på
våren, för att hinna skriva klart alla tentor här innan man åker iväg och dessutom få lite tid
emellan terminerna för förberedelser. Jag som åkte på höstterminen fick ett onödigt långt
sommarlov när ingen annan var ledig och en väldigt stressig tid under examinationsperioden
eftersom terminen redan hade börjat i Sverige när den drog igång på allvar. Om man frågar är
det ofta möjligt att göra examinationerna innan jul, vilket jag gjorde i en av mina kurser, men
att klämma in alla där kan bli svårt.
Mottagande
Informationen innan jag anlände var tillräcklig för att jag inte skulle vara orolig alls för resan.
Erasmus Student Network (ESN) hade ordnat med shuttle bussar från tågstationen till
universitetets bostäder. De delade även ut matbiljetter så att vi hade möjlighet att äta i väntan
på incheckningen för rummen, så man kände sig ordentligt omhändertagen. Kravet på oss var
att vi skulle ta oss till universitetets huvudbyggnad under den första veckan för att hämta ut
studentkort och information, vilket gick hur smidigt som helst. ESN ordnade aktiviteter hela
första veckan för att visa oss runt i Gent såväl som för att underlätta att hitta andra
utbytesstudenter att umgås med. Även universitetet hade en välkomstdag den tredje dagen och
varje fakultet en välkomstdag dagen därpå. Där fick vi möjlighet att ställa frågor och de
visade oss runt till de ställen vi skulle ha föreläsningar på.
Kurser
Systemet fungerar väldigt annorlunda jämfört med hur det gör på den statsvetenskapliga
institutionen i Lund. Alla ämnen läses parallellt och du är själv ansvarig för att kurserna inte
krockar. Betygsskalan går från 0-20, men utöver det upplevde jag den begriplig.
Utbudet av kurser ser väldigt olika ut beroende på vilken termin man åker iväg. Generellt
verkar de mest intressanta kurserna erbjudas under vårterminen, något som mina kompisar
som studerade på andra fakulteter höll med om. För “political science” fick vi
rekommendationer om att ta kurser vid andra fakulteter. Rent praktiskt sett är det ganska svårt
i och med att förkunskapskraven för att få läsa dessa kurser är höga och inte något som
studenter som studerar political science generellt har. Däremot finns det goda möjligheter att
välja kurser på masternivå. För att få göra detta krävs att ett intyg skrivs under av
undervisande professor, men det har inte varit något problem. Detta är en fantastisk möjlighet
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att få specialisera sig. Det är även möjligt att välja kurser på flamländska och då har
specialarrangemang gjorts för att det ändå ska vara möjligt att följa kursen. Detta är verkligen
något jag rekommenderar som svensk student, eftersom det nya med att läsa kanske 5-6
kurser parallell känns oöverkomligt i början. Genom att välja kurser på flamländska finns mer
tid i schemat, som ser likadant ut varje vecka. Grupparbeten förekommer ofta, precis som
diverse inlämningar. Utöver dessa avslutas kurserna under examinationsperioden i slutet av
terminen. Både salstentor och muntliga tentor förekommer då, vilket jag upplevde
annorlunda.
Sociology of Globalization - Christopher Parker
Ett nytt ämnesområde med mycket teorier. Blev tyvärr en väldigt rörig kurs i och med att
många föreläsningar ställdes in och professorn var rörig i sig (enda kursen där jag upplevde
det). Mycket diskussion vid varje föreläsningstillfälle. Avslutades med en salstenta inför
vilken Prof. Parker hade förberett ett flera sidor långt häfte med information och frågor. Vi
fick reda på alla frågor innan examinationen. Kursen låg lite för långt ifrån statsvetenskap för
att jag skulle känna att alla delar var relevanta, och tappade därför intresset något.
European Common and Foreign Security Policy - Sven Biscop
Min absoluta favoritkurs, troligen för att den var så utmanande. Det var en masterkurs med
höga krav på att tänka och reflektera och inte minst ta ställning. Examinationen bestod av en
kortare uppsats och en muntlig examination. Den muntliga examinationen bestod av en fråga
som bas för en diskussion. Prof. Biscop ville höra mina egna åsikter och tankar vilket var ett
nytt men spännande tillvägagångssätt. Att Prof. Biscop dessutom arbetat så nära EU under en
lång period bidrog till att han hade bra kontakter för att ordna med gästföreläsningar och
kunde dela med sig av många roliga och intressanta historier. Extremt kompetent föreläsare
som lyckades fånga intresset och hålla de 3 timmar långa föreläsningarna vid liv.
Theories of International Relations - Dries Lesage
En av två kurser jag tog som undervisades på flamländska. Kursen handlade om
internationella teorier, så den var väldigt teoretisk. Som utbytesstudent utgick vi från en bok
och arbetade tillsammans med ett grupparbete där vi fick applicera teorier som togs upp i
boken. Kursen avslutades med en salstenta.
European Political Integration - Hendrik Vos
En väldigt omfattande men intressant kurs som gav grundkunskaper och förståelse om EU:s
historia. Jag deltog inte i undervisningen eftersom den var på flamländska, utan blev istället
rekommenderad att läsa Europe Recast. Examinationen vad muntlig och utgick från hela
boken, vilket gjorde att kraven på självdisciplin var höga. Det fungerade ändå bra och jag
känner att jag lärde mig otroligt mycket. Att läsa denna kurs parallellt med European
Common and Foreign Security Policy var en bra kombination eftersom jag kunde använda
kunskaperna från båda kurserna vid de olika examinationstillfällena.
Boende
Jag ansökte och fick boende genom universitetet. Jag bodde i korridor tillsammans med andra
utbytesstudenter. Priser låg runt €420 och rummen var helt okej standard. Vi hade egna
badrum men delade kök. Det bästa med att bo i korridor var helt klart att ha den sociala
gemenskapen och möjligheten att umgås väldigt obehindrat. Jag hade vänner som inte
lyckades få boende genom universitetet och deras tips är att googla runt efter hemsidor, kolla
Facebook-grupper och vara ihärdig.
Nöjen och fritid
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I Gent behövde man aldrig vara uttråkad. Förutom vad staden själv har att erbjuda i form av
pubar och klubbar fanns studenternas egna “Overpoortstraat”. ESN ordnade även flera
aktiviteter i veckan, däribland sportaktiviteter, pub crawls, resor och fester. Även universitetet
erbjuder sportaktiviteter och det finns ett bra utrustat och relativt billigt gym i närheten av där
vi bodde.
Skulle man ändå tröttna på Gent ligger hela Europa om hörnet. Du tar dig till Amsterdam och
Paris på bara några timmar, och önskas bara en dagstripp rekommenderar jag Brügge och
Antwerpen starkt. Lättast tar man sig runt med Flixbus eller tåg, där studentrabatter finns för
båda två. För tågen finns möjlighet att köpa ett 10-resors kort till ett rabatterat pris.
Kostnader
Kostnaderna såg ut som i Sverige. Varken för boende, mat, resor eller nöjen upplevde jag
någon större skillnad.
Övrigt
När jag ser tillbaka på min utbytestermin känner jag mig bara så fantastiskt nöjd. Även om det
är klyschigt att säga att jag fått vänner för livet från hela världen så är det verkligen sant. Gent
är fantastiskt. Människorna är så trevliga och miljön så tilltalande. Om det finns fler
funderingar eller frågor så svarar jag mer än gärna på dessa!
Matilda Carlström (ht15), matilda.carlstrom@gmail.com

