
 

 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Rapport om utbytesstudier vid 
University of Freiburg (HT18) 

Namn 

Ashti B. (student vid Uppsala Universitet) 

Studienivå (Kandidat/Master) 

Master (genom Erasmus) 

Vilket ämne/Vilka ämnen läser du vid ditt hemuniversitet? 

Juridik (Juristprogrammet) 

Vilket ämne läste du i Freiburg? 

Juridiska kurser (vid Rechtswissenschaftliche Fakultät). 

Varför valde du University of Freiburg som utbytes-
destination? 

Tidigare bekant med staden: Klassisk tysk universitetsstad, i 
övrigt en vacker omgivning och en turistik ort med närhet till 
flera europeiska städer. ”Tysklands soligaste stad.” Vetskapen 
om att Freiburg också har en lång tradition av berömda 
akademiker inom olika fackämnen var också bidragande. 
Dessutom hade jag en önskan att förbättra mina 
tyskakunskaper, och samtidigt fanns det en logisk koppling med 
mina studier. 

Vad var positivt med att studera vid University of Freiburg? 

Jag upplevde att mycket fokus var på akademin generellt sett, 
och att universitetsvärlden var väldigt tillgänglig för studenterna, 



 

2 i samspel med resten av staden – exempelvis biblioteken, de 
olika studentbyggnaderna för såväl caféer som måltider, 
kollektivtrafiken etc. Lärarna och professorerna upplevde jag 
som intresserade av studenterna, samtidigt är det hög standard 
på undervisningen – vilket man märker av genomgående. 

Hur upplevde du din utbytesperiod i Freiburg (exempelvis 
gällande omgivning, erbjudanden, studentaktiviteter, 
fritidsaktiviteter m.m.)? 

Härlig! Studentaktiviteterna är i förhållande till Uppsala få, men 
stadslivet är desto mer levande. De lokala studentföreningarna 
arrangerar såväl sightseeing som partys, och det finns alltid 
något att göra. Bra studentsammanhållning. Bra 
omhändertagande av studenter. En del byråkrati – som dock 
tycks fungera bra i längden. Lokalbefolkningen är mycket 
trevlig, och i övrigt är det en vacker plats. 

På vilket/vilka sätt skiljer sig studiesystemet i Freiburg från 
studiesystemet vid ditt hemuniversitet?   

Det är i mycket väldigt likt universitetsstudier överallt (”studier 
på egen hand”). Men för specifika program, ex. 
juristprogrammet, skiljer det sig på så vis att man i Tyskland har 
såväl akademiska studier men också ”Staatsexam” som görs 
efter akademin – detta gäller dock endast tyska studenter. 

På vilken nivå låg dina språkkunskaper i tyska före 
utbytet? Hur mycket förberedde du dig på tyska månaderna 
före utbytet? Deltog du i den tyska språkkursen som 
erbjöds av University of Freiburg före terminsstarten? 
 
Mina språkkunskaper inledningsvis var hyfsade, men 
ringrostiga – och framförallt inte akademiska. Numera håller jag 
en god akademisk nivå. Jag deltog inte i språkkursen, men 
löste det med egenstudier. Inte värst mycket förberedande 
studier heller, med tankte på att jag hade en del kunskaper 
sedan tidigare, utan det skedde under terminens gång – särskilt 
med Google Translate, och facklitteratur. 

Upplevde du att du förbättrade dina tyska språkkunskaper 
under utbytet? Om ja, på vilket sätt? Tycker du att dina 



 

3 tyska språkkunskaper var tillräckliga för att ta sig fram i 
Freiburg? 

Mina språkkunskaper förbättrades avsevärt, och jag kan 
numera med lätthet ta del av akademiska skrifter och 
publikationer. De inledande veckorna gick det bra att klara sig 
på engelska (vilket också annars är möjligt). 

Finns det någonting du önskar att du hade vetat/fått 
information om innan du kom till Freiburg? 

Gärna mer info kring kursutbudet (vilket är enormt, med tanke 
på att vi fick välja i princip vad vi ville), och hur man ansöker om 
dessa. Gärna också något om stadslivet, t.ex. om sevärda 
platser i Freiburg och dess historia. 

Vad skulle du säga till en student som funderar på att göra 
ett utbyte vid University of Freiburg? 

Om du uppskattar en inte alltför stor stad, med en anrik 
universitetskultur, och ett vackert naturlandskap, 
rekommenderar jag Freiburg. Samtidigt är lärosätet ansett, och 
undervisningen kvalitativ. 

Hur skulle du slutföra följande mening ”Att studera i 
Freiburg...”? 

...var en uppfriskande, och hälsosam upplevelse! 
 

 
 


