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Det faglige
Min utveksling var egentlig det første semesteret i en ettårig mastergrad i internasjonal politikk.
Semesteret varte fra oktober til januar, kort og intensivt. Ingen eksamener, kun oppgaver som
leveres elektronisk, så da trengte jeg ikke reise tilbake til Wales etter jul for å ta eksamen.
Jeg kunne velge mellom mange fag innenfor retningene Post-Colonial Studies, Intelligence,
Security Studies, International Relations m.m. I alle fag måtte vi holde én presentasjon og
skrive to oppgaver. I motsetning til hva jeg har opplevd i Norge fikk vi her utfyllende og
konstruktive skriftlige tilbakemeldinger på alle oppgavene og presentasjonene. Av dette lærte
jeg mer om mine styrker og svakheter i akademisk skriving enn jeg har gjort gjennom 4 års
studier i Norge. På masternivå er det ingen forelesninger, men seminarer, vi var ca. 8 personer i
hvert seminar, unntatt et hvor vi var 20. Det forventes egentlig at alle møter forberedt, men det
er det ikke alle som gjør. De små seminargruppene tilrettela for gode diskusjoner.
Les mer om selve studiet og de ulike fagene i lenkene under:

https://www.aber.ac.uk/en/interpol/study-with-us/masters/mainternationalpolitics/
https://courses.aber.ac.uk/postgraduate/international-politics-masters/
Det sosiale
Dersom du tar utveksling hit om høsten blir du kjent med flere andre som også er nye i byen og
ved studiet og som er ivrige etter å bli kjent med folk. Det er mange internasjonale studenter i
Aberystwyth generelt, og mastergraden i International Politics kjennetegnes av internasjonale
studenter (og professorer). Vi studentene møttes ofte på en av de mange pubene i byen noen
kvelder i uken. Grilling på stranden er også populært. Erasmusstudenter har ofte vanskeligheter
med å bli kjent med lokale studenter når de er på utveksling. Fordelen med å utveksle på
masternivå her er at det også er briter som er nye i byen og som søker nye venner.
Universitetet har massevis av organisasjoner og idretter man kan engasjere seg i. Jeg dro på
én tur med Hiking Club, men prioriterte heller å dra på fjellturer med venner i klassen.
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Kultur
Det er stadig filmvisning, teater- og danseforestillinger på Arts Centre som ligger på campus.
Det er også en liten kino i byen. Britisk mat er dessverre ikke noe å skryte av, men Aberystwyth
har flere kafeer og restauranter med god mat, blant annet indisk og jamaikansk. Den lille
familiedrevne fiskerestauranten Pisgoty er verdt å nevne. Er du glad i friluftsliv er Wales stedet
for deg. Jeg reiste rundt en ukes tid i Wales før studiene begynte og ble bergtatt av hvor vakkert
Wales er. Endeløse enger og heier med beitende sauer.
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har massevis av små søte landsbyer med gamle murhus som disse. Det
anbefales å ta seg tid til å reise litt rundt i Wales. Det letteste og mest tidsbesparende er å leie
en bil, men det er både tog og buss tilgjengelig.
Det språklige
Wales er tospråklig: Walisisk og engelsk. All informasjon fra universitetet kommer på begge
språk. I byen er ofte skiltene på både engelsk og walisisk. Universitetet tilbyr språkkurs i
walisisk for interesserte studenter, men det tror jeg ikke studenter på masternivå får tid til. Alt i
Aberystwyth går egentlig på engelsk, noen få lokale snakket walisisk.
Avslutningsvis vil jeg absolutt anbefale et semester eller to ved Aberystwyth University.
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