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University of Alberta ligger i staden Edmonton som utomlands är mest kända för deras
hockeylag Edmonton Oilers och deras oljeindustri. Campus – området och ”downtown”
separerades av en stor flod med flera broar så det var smidigt att ta sig över. Det gick även
flertalet spårvagnar och bussar dygnet runt. Universitet gav alla studenter även ett så kallat
”u pass” vilket innebar att samtliga kollektivresor i provinsen Alberta var kostnadsfria.
Campusområdet var stort och fint. Det var gamla byggnader blandade med nybyggda.
Downtown hade mycket storstadskänsla med höghus, fina restauranger och barer.
University of Alberta
Universitetet var stort med en stor variation av kurser, nivåer och fakulteter vilket gav en
stor variation samt mångfald av studenter och lärare. Det fanns många studieplatser och
bibliotek att sitta och studera på. Vissa av dessa var fullsatta under finalsperioden men
bortsett från det var det aldrig några konstigheter att hitta platser att kunna koncentrera sig
på. Det fanns olika ljudvolymer på de olika platserna som jag upplevde som väldigt
hjälpsamt, dessa var tydligt skyltade.
Mottagande
Jag anlände den officiella anländningsdagen som universitetet hade satt för
utbytesstudenter. Det var tydligt skyltat vart man skulle ta vägen, många människor att fråga
samt mycket skriftlig information att ta del av även på förhand så man var väl förberedd
även innan man anlände. Universitetet hade även anordnat med gratis shuffle från
Edmontons flygplats.
Kurser
Studietakten och arbetsbelastningen upplevde jag som mycket högre än jag är van vid på
Lunds Universitet. Kravet var att läsa 5 kurser men jag hoppade av en så jag endast läste 4
stycken. För de kanadensiska studenterna var 100% studietakt 3 kurser men de flesta läste
även en vintertermin vilket vi inte behövde så arbetsbelastningen var mer komprimerad.
En annan skillnad var kravet att delta aktivt på lektionerna eftersom detta var en del av det
slutgiltiga betyget. Oavsett hur stora eller klasserna var så var det ett krav att komma med
frågor, kommentarer och dela med sig av sina egna personliga erfarenheter. Detta upplevde
jag som svårt i början men någonting man kom in i snabbt efter man blivit mer varm i
kläderna med engelskan och den nya kulturen.
SMO 321 - Introduction to Strategic Management and Organization design, Ross Bradford
Detta var en introduktionskurs till hur organisationer är uppbyggda. Kursen grundades på en
bok och diskussioner i klassrummet. Professor Bradford höll i en Power Point Presentation
där han ibland visade filmer, gav oss hand outs eller gjorde exempel på tavlan. Han ställde
många öppna frågor till klassen för att involvera oss. I kursen hade vi ett midterm, en
inlämning av en case study och ett final test. Kursen var relativt grundläggande och jag
upplevde hans prov som rättvisa med frågor kring kurslitteraturen men framförallt kring det
vi diskuterade på lektionerna.

SMO 322 - Theory of Organizational Behaviour, Richard Field
Kursen var uppbyggd som seminarier där diskussioner och egna tankar var fokus. Vi hade en
valfri bok att läsa och artiklar som var obligatoriska och som han kunde förhöra oss på. Han
hade en kortlek med allas namn så det var omöjligt att veta när man skulle bli tillfrågad eller
inte. I slutet av terminen hade vi presentationer. Dessa fick vi välja att göra i grupp eller
individuellt, enda kravet var att alla gruppmedlemmar skulle prata i 10 minuter om en serie
eller film och koppla detta till organisatoriskt beteende och de ämnen vi berört under
lektionen.
SMO 405 - Gender Issues in Organizations, Karen Hughes
Denna kurs var på en högre nivå så jag upplevde diskussionerna som mer avancerade.
Kursen grundades på artiklar som vi fick tillgång till och som diskuterades på lektionerna. Dr
Hughes höll power point presentationer blandat med diskussioner i smågrupper och
helklass. Vi examinerades genom två midterms med essäfrågor och flervalsfrågor blandat
samt ett grupparbete. Vi fick välja grupperna själva där vi skrev en uppsats och presenterade
denna muntligt inför klassen. Mitt grupparbete stötte på problem då en av studenterna inte
bidrog, läraren var väldigt hjälpsam och tillmötesgående när jag kom till henne för råd.
SMO 437 – Managing Culture, Rick Brick
Kursen var endast baserad på professorns föreläsningar. Vi hade två midterms samt ett
grupparbete med en muntlig presentation. Vi i gruppen fick dela upp arbetet som vi ville så
det var endast två från vår grupp som presenterade medans resten av oss fick dra ett tyngre
lass med den skriftliga delen. Min personliga åsikt var att hans bedömningar uppfattades
som något stränga av klassen och hans instruktioner inför framförallt grupparbetet var något
vaga. Han var väldigt kunnig inom ämnet och kom alltid med kakor till varje lektion.
Boende
Det fanns många olika alternativ för utbytesstudenter att bo på campus. Mitt förstahandsval
var att bo på International House som var en korridor för utbytesstudenter. Jag fick inte rum
där men blev vän med utbytesstudenter därifrån som älskade att bo där på grund av att man
lärde känna så många och att de hade många aktiviteter som bidrog till en positiv
gemenskap. Jag fick boende på Pinecrest House som låg i direkt anslutning till International
House. Vi hade ett gemensamt studierum med International House samt ett eget på varje
våning där man kunde sitta och plugga eller kolla en film i soffan. Lägenheterna på Pinecrest
House var för 2 eller 4 personer. Jag delade min lägenhet med tre andra tjejer. Lägenheten
var uppdelad som i två delar med eget handfat och två duschar samt två toaletter. Jag hade
mitt eget rum med ett skrivbord, säng, byrå och möjlighet att hänga upp kläder. Det fanns
ingen mikro och ingen köksutrustning eller städgrejer så som dammsugare. Vi köpte en
sopkvast och fick låna mopp osv av andra lägenheter när det behövdes. Det var många
utbytesstudenter på Pinecrest House också men inte lika många som på International House.
Standarden var helt okej men priset för boendet upplevde jag som lite väl mycket. Jag fick
tag i boendet via universitetet.
Nöjen och fritid
Det var många utflykter, aktiviteter och liknande som anordnades med universitetet, vissa
enbart för utbytesstudenter så som mingel och andra för samtliga studenter på ens fakultet.
Naturen i Alberta är fantastisk. Jag åkte på en resa med Visiting Student Program där allt var

planerat på minuten och resan var rätt dyr dessutom. Efter den resan tog jag tillfället i akt
att hyra bil med andra studenter och åka på roadtrip till Jasper och Banff som jag starkt kan
rekommendera. Jag åkte även skidor en dag i Marmout Baisin dit det går bussresor med
studentpriser vilket var prisvärt och populärt bland studenterna. På ”campus sidan” av
staden fanns det barer och restauranger med där majoriteten var studenter medans det
downtown var mer blandat folk. Gym ingick för alla studenter, man kunde köpa till extra
klasser om man ville. Det inkluderas tillgång till pooler samt klättervägg dessutom. Vill man
springa utomhus får man passa på innan det blir för kallt och isigt. Det finns en del parker
och löpsträckor kring floden som var trevliga men ingenting var upplyst så man fick springa
när det fortfarande fanns dagsljus. Det var även lite otryggt att vistas vid floden efter att
solen gått ner så jag undvek det även om jag aldrig var med om någonting obehagligt.
NHL- hockey är extremt stort i Edmonton och om det finns möjlighet tycker jag absolut att
man ska passa på att gå på en eller flera matcher då det var en kul upplevelse även fast man
inte är hockeyintresserad då det är så mycket runt omkring som händer och en sån show
(samt en sak som det garanterat kommer att pratas om av de kanadensiska klasskompisarna
dagen efter).
Kostnader
Matkostnader var ungefär liknande Sverige, vissa saker var dyrare och andra billigare. Det
var dock billigare att äta ute än det vanligtvis är i Sverige.
Övrigt
Visumansökan är ingenting som krävs, det räcker att söka ETA vilket jag fick godkänt bara
inom några timmar efter att jag fyllt i mina uppgifter så det var en smidig process. Jag
upplevde folk i Edmonton och på universitetet som väldigt nyfikna på Sverige och väldigt
välkomnande. Trots att jag bara stannade i knappt fyra månader fick jag kanadensiska
kompisar som ville visa mig saker och att jag skulle ha en bra tid i Edmonton vilket jag hade.
Om du har möjlighet: läs inte fem kurser, det är alldeles för hög arbetsbelastning om du vill
ha helgerna fria för att kunna uppleva annat än endast biblioteken..
Hör gärna av dig om du har några frågor!
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