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Jag har nu varit här i fyra månader och jag är väldigt glad att jag åkte på detta utbyte. 
Generellt är det ju enklare att fortsätta studierna hemma men ett utbyta är givande på så 
många plan! Här får jag uppleva en ny miljö, nytt land och nytt språk förstås men också 
ett nytt universitet där allt inte riktigt är som man är van vid. En del saker gillar jag 
bättre med Uppsala och en del är bättre här. Det har varit intressant att se att det finns 
vissa skillnader trots att studieämnet är detsamma.  
 
En stor anledning till att jag valde att åka hit var min kärlek till Berlin. Jag älskar 
fortfarande staden och allt den erbjuder. Potsdam är också en trevlig och behändig stad. 
Jag har ju endast spenderat höst och vinter här men många säger att Potsdam är 
jättehärligt på sommaren, vilket jag verkligen kan tänka mig med alla grönområden och 
allt vatten som omger staden!  
 
Jag har varit bosatt i ett studentrum nära universitetet denna första tid och det är 
mycket billigt och praktiskt. Dock känner jag att det inte riktigt passar mig och kommer 
snart flytta till en delad lägenhet i Berlin. Förbindelserna mellan Berlin och Potsdam är 
väldigt bra och många studenter pendlar fram och tillbaka varje dag. 
 
Det finns många möjligheter att skaffa sig nya bekantskaper här. Studiekamrater, 
Erasmus-studenter, grannar och via andra sociala grupper och föreningar. Erasmus-
nätverket anordnar med olika aktiviteter som grillning, stadsvandringar, pubrundor, 
språkcafé, studiebesök och små resor. Varje torsdag är det internationell kväll på 
studentpuben och oftast fullt med folk. 
 
Jag tycker absolut att man ska stanna två terminer om man har möjlighet. När man väl 
börjat känna sig bekväm, lärt känna folk och olika platser skulle det känns lite snopet att 
lämna nu. Dessutom, med tanke på hur underbar hösten och vintern har varit, ser jag 
verkligen fram emot att uppleva de varmare årstiderna här  
 

 
Potsdams fantastiska palats-campus (Neues Palais)! Ett av tre campus som finns här. 
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Isabelle och Berlin. 
 

 
Jag om min Buddy på en av alla julmarknader i Berlin (det finns ett ”Buddy-program” 
där man som utbytesstudent kan får en buddy som pluggar samma sak som en själv och 
kan hjälpa en med lite allt möjligt). 
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Myllriga härliga Neukölln. 
 
 


