
Buongiorno, da la grassa! 

 

Jag heter Terese och studerar vanligtvis Civilingenjör i miljö och vattenteknik. Efter att ha 

avslutat mitt fjärde år på programmet kände jag att en paus från Uppsala och Sverige 

behövdes. Då jag inte kände för att resa själv var en utbytestermin det ultimata valet för mig 

och lotten föll på Bologna och Italien. Bologna är en av de äldsta studentstäderna och många 

italienare kommer hit för att studera. Lite fun fact är att Bologna även kallas för La Grassa 

(den feta), så om man gillar mat är denna stad verkligen värt ett besök. Speciellt populärt är 

den klassiska Aperol spritz och så klart den makalösa goda gelaton. Under mina första veckor 

här i Bologna har hunnit sett och gjort mycket, så tänkte berätta lite kort hur min tid har varit. 

 

  
 

När jag fick reda på att jag hade blivit antagen till Bologna började ganska snart att leta 

bostad och hade tur att få tag i en relativt snabbt. Så ett tips är att börja leta tidigt då det precis 

som i Uppsala är brist på bostäder. Så nu bor jag i ett eget litet kryp-in (ursäkta röran) och 

delar ett kök med 10 andra internationella studenter samt. 

 
 

Universitetet är precis som i Uppsala uppdelad i olika fakultet och ligger utspridda över 

Bologna, så cykeln håller du fortfarande kär. Jag har valt att studera ämnen som jag kan ha 

användning för i framtiden inom mitt yrke. Valen var inte helt självklara då många kurser går 

samtidigt eller ligger för långt ifrån varandra för att kunna ta sig dit. Vissa till och med 1,5h 

med tåg. Standarden på Universiteten är blandade och även föreläsarnas kvalitet på engelskan 

lika så. Bologna har även sin egna motsvarighet till SLU, dvs en lite nyare byggnad på 

”landet” en bit utanför staden där ingenjörer och arkeologer får tillbringa sina dagar.  



 
 

Bologna har många Erasmus studenter och har därför organisationer som ordnar allt från 

språkkurser, resor, vinprovningar till fester. Under min första tid här har jag bland annat 

hunnit med att besöka Chinque Terre och Verona som är två helt fantastiska ställen! Så om 

man gillar att resa och samtidigt träffa nya människor rekommenderar jag starkt att åka på det 

som erbjuds.  

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 


