
Fler frågor och funderingar? Besök vår websida sweisa.se eller kontakta oss på info@sweisa.se 

 

Studera i Australien – En av SISA:s Landguider. 

Vårt mål är att är att stödja den akademiska och yrkesmässiga utvecklingen hos svenska medborgare som 

har förvärvat eller funderar förvärva högre utbildning i utlandet. SISA finns här för dig som vill 

studera, studerar, eller har studerat utomlands. 

 

Bli medlem för att få tillgång till ett växande nätverk av studenter och alumner, och deras samlade 

erfarenhet och kunskap. 
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Vackra Australien är en populär studiedestination bland både svenskar och internationella elever. 

Australien hamnar på fjärde plats när favorit studiedestinationerna för svenska utlandsstudenter 

rangordnas. Med 43 universitet, många utbildningar i världsklass, härlig natur och klimat finns det många 

möjligheter för en berikande utlandsupplevelse. Det kan bli ditt livs nästa äventyr!  Här nedan följer en 

ansökningsguide, och Emmys berättelse om hur det är att plugga i Melbourne för lite ytterligare 

inspiration. 

ANSÖKNINGSGUIDE 

Allmän Information 
Det finns ingen central antagningsenhet i Australien utan ansökan skickas direkt till enskilda universitet. 

Ansökningshandlingarna finns online på universitetens hemsidor men kan också beställas hem. 

Upplägget av studier är centrerat kring ’core’ kurser och ’electives’. Tillsammans formar det utbildningen. 

Läsåret är uppdelat i två terminer och året börjar i februari och slutar i november. Under juni-juli 

månaden är det ’vinter’ lov. 

I snitt är 21% av elevkåren på Australiens universitet internationella elever. Det är inte ovanligt att vara 

utlänning i Australien! 

Årsavgift 
Årsavgifter för en kandidatexamen är mellan 15.000 AUD och 33.000 UD. Avgiften för en doktorand är 

mellan 20.000 AUD och 37.000 AUD. 

Förkunskaper 

Ett engelskt språktest är en viktig del om man har gått en svensk eller utländsk utbildning (detta gäller 

inte engelska utbildningar). Studenter som har tagit engelska på Gymnasienivå och fått bra betyg behöver 

inte ta språktestet. TOEFL(Test Of English as a Foreign Language) och IELTS (International English 

Language Testing Systems) är godkända prov. Universiteten skriver ofta vilket test de föredrar att man har 

tagit och hur många poäng som krävs för att bli antagen. 

Visum 
Klicka här for visumansökan. Ansökan görs online och kostar 535 AUD. Innan man ansöker måste man ha 

ett antagningsbevis (Certficate of Enrolment). 

Senast kontrollerad september 2017.  

  

http://www.hsbc.com.au/1/2/about/news/13/130813
http://www.ets.org/toefl/ibt/register/centers_dates?WT.ac=toeflhome_centersdates_121127
http://www.ielts.org/
http://www.immi.gov.au/Services/Pages/student-visa-online-applications.aspx#b
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EMMYS BERÄTTELSE 
Emmy Richardson, Commerce – University of Melbourne 

Att bo och plugga i Melbourne kan se olika ut, beroende på hur du vill lägga upp ditt liv. Det finns både 

möjlighet att bo och leva vad många ser som ett riktigt “college liv”, där du bor i en korridor med andra 

studenter, eller så kan man som jag välja att hitta ett eget boende i stan. Jag ville inte leva ”college livet” 

eftersom studentkulturen på University of Melbourne och åldersskillnaden mellan mig och de andra 

studenterna inte tilltalade mig. Så nu bor jag i ett kollektiv med tre andra i en stadsdel som heter 

Brunswick. Jag lyckades komma över ett stort och relativt fint hus med sköna typer att bo med, men det 

finns alla möjliga typer av boende i stan. De flesta hus häromkring ser ut som gamla brittiska terrasser, 

vilket ser väldigt fint ut men under vintertid så blir det fruktansvärt kallt. Med tanke på den höga hyran så 

kommer du troligen få dela boende med någon/några andra, men med tanke på hur bra jag har haft det 

så skulle jag säga att det är en fantastisk möjlighet att träffa folk och verkligen komma in i staden. 

De flesta du pluggar med är yngre och bor fortfarande hemma (vilket gör att du som utlandsstuderande 

kan ha det tuffare ekonomiskt, åtminstone om man som jag är utan ekonomiskt stöd hemifrån). 

Egentligen är det inte en stor grej, men något som kan vara bra att ha i baktanke. Ibland är det kämpigt 

att jonglera pengar, studier och att kunna göra kul saker. Jag jobbar ungefär halvtid (ca 17-20 timmar) 

vilket faktiskt funkar. Mina studier är min högsta prioritet följt av mitt jobb men utöver det så har jag 

väldigt mycket tid att lägga på fritid också. Min utbildning är väldigt självgående och ju längre in i 

utbildningen du kommer, desto bättre blir du på att hantera dina tid. Tidigare i år när jag var halvvägs 

igenom min utbildning så hade jag till exempel ändå tid att åka iväg på en weekend med mina kompisar 

nere på kusten. Det går absolut att ha en studietid här nere kombinerat med resor och aktiviteter. 
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För varje ämne du läser så har du två föreläsningar per vecka och en “tutorial” vilket är klasser där du 

diskuterar veckans ämne med en grupp på runtom 20 personer. Det är oftast i tutorials som du har en 

chans att ta upp eventuella frågetecken och där visar du även upp att du är påläst och förstår vad kursen 

handlar om. Vissa tutorials är betygsatta , men det bidrar oftast bara till 10 % av ditt betyg. Själv finner jag 

tutorials väldigt kul för att det liknar vad jag tyckte väldigt mycket om med min svenska gymnasiestudie – 

nämligen klassdiskussioner. Dock gillar inte alla att diskutera, så kvalitén på tutorialen beror mycket på 

vilka klasskompisar man har. 

Föreläsningarna går oftast att kunna kolla på hemma om du skulle missa en lektion eller som jag, behövt 

jobba. Dock är det mycket bättre att gå dit, då vissa saker inte alltid kommer med på film (tex när de ritar 

något på tavlan). Jag gillar att ha rutiner och verkligen gå till skolan för att plugga, så jag går mestadels till 

lektionerna. Det inspelade föreläsningarna är dock utmärkta som exam review material senare när det är 

dags att repetera hela kursen inför en tenta.  

Utöver de traditionella ämnen som alla Commerce elever läser, så går det också att söka andra ämnen. 

Efter en lång ansökningsprocess lyckades bli antagen till en Business Consulting Project i San Francisco, 

USA. Under två veckors tid så jobbade jag och tre andra studenter på ett marketing projekt för IT 

företaget IBM, vilket var en helt fantastisk upplevelse. Det som fascinerade mig mest var att det var ett 

riktigt projekt som “riktiga” konsulter annars skulle jobbat med. Att få det professionella bemötandet från 

IBM i en så cool stad som San Francisco var helt otroligt. Global Management Consulting, som ämnet 

hette, är bara ett av alla globala och innovativa ämnen du kan läsa på Univerisity of Melbourne. Det 

handlar bara om att söka! Även om du inte kommer in första eller till och med andra gången (jag sökte 

flera gånger) så gäller det bara att fortsätta tills det går! 

 

https://i1.wp.com/sweisa.se/wp-content/uploads/2016/11/mb3.jpg?ssl=1

