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Hej modevetare, början på maj är här och vi närmar oss sommarlov och ledighet. Undervisningen fortsätter på distans 
och lika så vårt arbete i studierådet. Månadens brev innehåller en intervju med Alva Thiger från T6 som just nu 
studerar i Kalifornien. Att studera i USA innebär ett års studier och genom denna intervju hoppas vi i rådet kunna 
hjälpa er i ansökningsprocessen som öppnar i höst samt ge inblick i hur det är att studera ett år på sin valfria termin. 

Modevetenskapen tillhör Humanistiska och Teologiska Studentkåren (HTS) vars novischperiod genomförs i Lund 
men då de flesta novischer väljer att delta på Agoras novischveckor i Helsingborg, har detta inneburit att vi 
modevetare tvingats bli stödmedlemmar i Samhällsvetarkåren för att kunna delta. På grund av denna extra kostnad har 
många studenter valt att inte medverka. Därför arbetar just nu MVS tillsammans med HTS med att få igenom så att 
kåren ska stå för novischernas stödmedlemskap den första terminen. Detta pågående ärende tycker vi i MVS är av 
prioritet för att fler modestudenter ska engagera sig i studentlivet samt stärka Modevetenskapens inkludering på 
Campus Helsingborg. 

Trots omständigheterna och studier på distans har vi äntligen tagit tag i en snabb renovering av Modevetenskapliga 
Studierådets kontor på Campus. Alla väggar är numera fräscht nymålade och en del ny inredning från Ikea har numera 
ersatt e del gamla möbler. Än väntar vi på en del nya möbler för att vi ska kunna ha en så trevlig plats som möjligt när  
vi ska planera massa roliga event och annat framöver för er! Vi väntar med spänning på resultatet, så håll utkik på våra 
sociala medier framöver för att se hur det blir.

Vilken skola studerar du 
på för tillfället? 
- Jag studerar på University 
of California Irvine, som 
ligger i O.C!

Varför valde du den skolan? 
- Har i många år velat testa livet i Kalifornien, så tog 
direkt chansen att söka! Unik chans att kunna åka hit 
utan att betala terminsavgifter som är enligt mig extremt 
höga. 

Hur kommer det sig att du valde att studera 
utomlands i ett helt år istället för en termin?
- En termin kändes för stressigt, jag ville verkligen 
känna att jag studerat på en skola utomlands och bli 
mycket säkrare med engelska. 

Hur gick det till att söka till en skola i USA? 
Ansökningsprocess, kostnad, boende, stipendier, etc..
- Processen är lång och utspridd över nästan ett års tid, 
den tar mycket tid och pengar. Skolan är gratis genom 
Lund men VISA, språktest osv kostar. Hyran här är 
normalt minst 10k i månaden vilket är dubbla från min 
lägenhet i Helsingborg och ingen, varken jag eller de 
andra svenskarna här har fått något stipendie. 

Vilka kurser läser du? Var de som förväntat? 
- Jag har främst läst kurser inom Film & Media Studies, 
såsom produktion och scriptwriting.

Hur var nivån jämfört med kurser som erbjuds på 
LU?
- Är väldigt svårt att jämföra då systemen är så olika! 
Här får man ständigt läxor och har flera mindre prov 
istället för ett stort samt att ens betyg påverkas enormt 
av närvaro i klassrummet. 

Har du några tips till de studenter som ska söka 
utlandsstudier? 
- Ingen här vill åka hem, detta är en unik chans så ta den 
om det känns rätt! Du kommer inte ångra dig. 

Vad händer när du kommer tillbaka hem? 
- Jag är ledig fram till januari och planen till dess är att 
bygga upp sparkontot igen och börja sätta upp ett eget 
företag inom film & media. 

Vad har du för planer till hösten?
- Min sista termin börjar inte förrän i Januari, så lär 
jobba och resa!
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