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Under mitt fjärde år på
livsmedelsagronom programmet
åkte jag en termin till Österrikes
huvudstad Wien för att studera på
Universität für Bodenkultur, BOKU
(University of Natural Resources and
Life Sciences). Vad jag hade hört
tidigare skulle BOKU vara ett väl
ansett universitet med flera likheter
med SLU. Planen var att utveckla
tyskan och att bredda mina
kunskaper inom livsmedelssäkerhet.
Åtminstone det senare lyckades jag
med. Merparten av de kurser jag
läste ingick i masterprogrammet
Food Safety och var därför på
engelska.

fått koll på vad som gällde. I
efterhand är jag väldigt positivt
inställd till deras system framförallt
när man kommer dit som
utbytesstudent för en termin. Då vill
man ta del av de absolut mest
intressanta kurserna som de har att
erbjuda. För BOKU har många
intressanta kurser att välja mellan.

Innan jag åkte var jag väldigt
skeptisk till att alla kurser i princip
bara var 2 eller 3 hp men i
slutändan uppskattade jag det.
Förläsarna var engagerade i sina
kurser där de verkligen fick chansen
att fokusera på sina favoritområden
och kurserna höll rakt igenom en
väldigt hög klass. Till skillnad från
på SLU där fler delar tas upp inom
samma kurs var kursinnehållet mer
specifikt och som komplement till
min övriga utbildning var det
perfekt. Problemet som följer med
många småkurser är att få ihop ett
schema utan allt för många
överlappningar mellan kurserna och
framförallt att inga obligatoriska
moment får kollidera. Det tar sin tid
men programmet som man skapade
sitt schema i var hyfsat lättarbetat
och efter några veckor hade man

Jag läste även kurser som låg lite
utanför det master programmet som
jag ansökt till och de var perfekta för
att bredda kunskaperna. Utöver
kurserna från mitt program läste jag
bland annat en kurs som handlade
om beslutsfattande med särskild
inriktning på kulturella skillnader.
Den bredde verkligen mina vyer och
det är ett exempel på en kurs som
SLU inte erbjuder men som jag
verkligen känner att jag kommer
bära med mig och ha användning
av.
BOKU tar emot massor av
utbytesstudenter varje termin och
har en bra rutin. Jag kan
rekommendera er att åka ner
veckan innan skolan börjar (så som
rekommenderas) och få ordning på
alla formaliteter. Vissa rutiner kan
tyckas lite väl formella och

tidskrävande men beta av punkt för
punkt på listan och du kommer vara
redo när studierna och alla andra
aktiviteter drar igång.
Läget. Man behöver bara slå en
snabb titt på Europa kartan för att
konstatera att Wien är ett bra
utgångsläge om man vill se sig
omkring i det östra delarna av
Europa. Jag hann med en del men
långt ifrån allt. Österrike är ett
vackert land att resa inom och det
finns många guldkorn. För att
nämna några favoriter; Hallstatt,
Innsbruck och Dürnstein.

Wien i sig är en otroligt vacker stad
med ständigt något nytt på gång.
Det anordnas ofta olika aktiviteter
som är gratis och man kan då passa
på att besöka tillexempel olika
museum. Deras Naturhistoriska
museum får de flesta jämlikar att
blekna. Det är gigantiskt.
Den i särklass bästa veckan under
mitt utbyte var den när kursen
Interdisciplinary Excursion on
Organic Agriculture ägde rum.

Jag fick chansen att i en vecka åka
omkring i Österrike, Slovenien och
norra Italien och bara besöka de
bästa ekologiska gårdarna i
området. Så otroligt drivna
lantbrukare som verkligen brann för
sina livsverk. Vi fick se och uppleva
så mycket unikt som man som
vanlig turist aldrig skulle få vara
med om. Dessutom var de flesta
deltagarna österrikare och där fick
jag min bästa möjlighet att damma
av min tyska men också knyta
kontakter med riktiga BOKU
studenter. Eftersom de flesta
aktiviteter som anordnas för
utbytesstudenter lockar främst
andra utbytesstudenter upplevde jag
det som lite svårt att lära känna
österrikarna. Men under
exkursionen var det helt andra
förutsättningar och jag ångrade
nästan att jag inte ansökte till fler
exkursionskurser. 
Så tvivlar du på att åka. Det gjorde
jag med men en sak är säker, du
kommer inte ångra dig. Detta är en
unik chans i livet. Så ta den. Du
kommer inte ångra dig och du
kommer fundera på var tiden tog
vägen när det är dags att bege sig
tillbaka till Sverige igen.
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