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Kära modevetare, den nya terminen är i full gång och vi befinner oss nu i början av det nya decenniet 2020. Det innebär 
även jubileumsår för Campus Helsingborg som fyller 20 år, grattis! Det ska självklart firas med kaffe och tårta 
tisdagen den 4/2 kl 12.30 på U2!

Studierådet välkomnar vår nya ordförande Ina Vukicevic som tagit över ordförandeposten från Julia Berg. Vi vill tacka 
Julia för ett väl utfört arbete och önskar henne ett stort lycka till under den sista terminen och sommarens examen. 
Studierådet ser fram emot att följa Julias väg från studentliv till arbetsliv! 

Studierådet tillsammans med programansvariga för Modevetenskapen arbetar just nu med utveckling av skolans 
studiemiljö. Klasserna har fått vara delaktiga gällande estetiken i vårt klassrum E412 för att skapa en mer inspirerande 
studiemiljö. Studierådet kommer under terminens gång att följa utvecklingen av detta projekt. Vi har även arbetat med 
planering av sittningen på Göteborgs nation i Lund fredagen den 28/2. Vi ser fram emot en trevlig kväll och ett tillfälle 
för klasserna att lära känna varandra ytterligare. Vi ses på dansgolvet! 

Under januari månad kom tyvärr inget månadsbrev.. detta har vi kompenserat med dubbelt innehåll i månadens brev. 
Den 5 februari öppnar ansökningsperioden för höstens utlandsstudier i Europa och pågår fram till den 5 mars. Vi har 
därför intervjuat Lovisa och Fanny från termin 6 som under sin valbara termin hösten 2019 studerade i England och 
Italien. Studierådet hoppas att intervjuerna ska hjälpa er i ansökningsprocessen, information om relevanta kurser för vår 
utbildning och studenters upplevelser av att studera utomlands. Vi uppmanar studenter i termin 4 att söka utlandsstudier 
och termin 2 att redan nu, i god tid, fundera över den valbara terminen. Lycka till med ansökningarna!

Lovisa. Foto: Privat

Hej Lovisa! Vilken skola studerade 
du på? 
Jag studerade på University of Sussex 
som ligger ca 20 minuter från 
Brighton i England.

Varför valde du den skolan?
Jag tänkte att jag ville göra mitt 
utbyte i Storbritannien eftersom jag 
ville förbättra min engelska, men

Var kurserna som förväntat? Hur var nivån 
jämfört med kurser som erbjuds på LU? 
Kurserna kanske var på lite lägre nivå än Lund men 
det var svårare att plugga eftersom man läser 4 kurser 
samtidigt under hela terminen. Man kände också lite 
’kulturkrockar’ med de engelska studenterna, ex jag 
upplevde inte att de hade så mycket av ett 
’självständigt’ tankesätt och var mycket inskolade i att 
följa mallar om man säger så. 

Har du några tips till de studenter som ska söka 
utlandsstudier? 
Sök till länder/städer där du kan tänka dig att bo i, tänk 
inte på någon annan än dig själv och påverkas inte av 
andra för mycket. Jag kände en press att jag skulle 
välja något ’roligare’ än Storbritannien fast det var det 
land jag mest ville ha mitt utbyte i. 

Kolla även utbudet av kurser, det är viktigt att det 
finns mycket du är intresserad av, Sussex hade fler 
kurser som jag ville plugga så bytte några kurser vid 
terminsstarten eftersom jag ångrade mig vilka kurser 
jag hade valt.

även för att jag har en kärlek för landet, kulturen och 
människorna. Sen hade jag varit i Brighton en gång tidigare och 
blivit förälskad, så jag hade ändå en tanke av att jag ville bo i 
Brighton någon gång i mitt liv. 

Vilka kurser läste du? 
Jag läste 3 kurser inom marknadsföring samt en kurs i digital 
environment. De flesta kurserna jag läste fick jag läsa 
tillsammans med andra studenter som var samma termin som 
mig själv, men jag upplevde ändå att jag kände mig mognare än 
andra studenter. 
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Hej Fanny! Vilken skola studerade du på? 
Jag studerade på Sapienza Università di Roma som ligger i Rom, Italien. 

Varför valde du den skolan? 
Jag gjorde mitt val primärt på vilken stad och land jag skulle kunna tänka mig att bo, 
detta då kurserna kan komma att förändras rätt mycket (som det även gjorde för mig) 
och att trivas där man bor kändes som en viktigare aspekt.

Hur gick det till att söka till en skola inom Lunds 
kontakter? Ansökningsprocess, kostnad, boende, 
stipendier, etc.
Min skola var inom Lunds kontakter och 
ansökningsprocessen var därför väldigt smidig. När det 
gäller boende löste det sig väldigt smidigt för mig också! 
Jag fick kontaktuppgifter till en hyresvärd och hade dagen 
efter signat upp mig för ett rum nära universitet. Generellt 
kändes det som att det inte var några större problem att hitta 
ett boende i Rom, så länge man är beredd på att dela 
lägenhet med nya människor. 

Jag skulle säga att kostnaderna på plats i Rom är likvärdiga 
med kostnaderna man har i Sverige, matbutikerna har 
ungefär samma pris som hemma och restaurangerna är en 
aning billigare. Alla som är Erasmus-studenter i Europa får 
söka ett stipendium som gör att man får några 1000 SEK 
extra varje månad, såklart ett plus i kanten!

Vilka kurser läste du? 
Jag läste kurser från Sapienzas masterprogram i ”fashion 
studies". Jag valde de som var mer inriktade på 
marknadsföring och kommunikation. Dessa kurser var: 
digital marketing, digital fashion media, fashion branding 
and consumer experience, fashion film och fashion 
archives. Några av dessa kurser var inte de jag valde när jag 
gjorde min ansökan, vilket gör att man måste vara beredd 
på att de kurser man tänkt läsa kan tas bort från 
programmet. 

Info och tips om utlandsstudier i Europa;

● Ansökningsperiod 5 februari - 5 mars

● Glöm inte att söka Erasmus-stipendium!

● Som student är man CSN-berättigad under hela 

utbytestiden

● Studenter vid Lunds Universitet omfattas av 
Kammarkollegiets försäkring, från avresa till 
hemresa

Läs mer på; 

https://www.ht.lu.se/utbildning/studera-utomlands/

Var kurserna som förväntat? Hur var nivån jämfört 
med kurser som erbjuds på LU?
För att vara ett masterprogram så hade jag rätt höga 
förväntningar, vilket några av kurserna levde upp till 
och andra inte. Jämfört med kurser på LU skulle jag 
säga att nivån var samma eller en aning lägre. Det var 
dock väldigt intressant och lärorikt att få det italienska 
perspektivet på modebranschen, dels att de italienska 
modehusen används som exempel, men även att flera 
av professorerna har jobbat eller jobbar med husen. 

Har du några tips till de studenter som ska söka 
utlandsstudier?
Fokusera mer på vilket land du kan tänka dig att åka till 
och såklart, åk! Det blir ett minne för livet.

https://www.ht.lu.se/utbildning/studera-utomlands/

