
Hanna Marklund här, jag har varit två terminer på Macquarie University i Sydney, Australien 

under 2018.  

  

Universitet och kurserna 

Universitet är beläget i nordvästra Sydney, rätt långt till stränderna och centrum men området 

är mysigt med mycket grönområden och även en damm. Universitetsområdet är gigantiskt 

och väldigt modernt. Jag bodde på Macquarie University Village nära skolan och hade nära 

till gym, jobb, mataffär, shoppingcentrum och universitetet vilken var skönt.  

 

Jag läste dels lite businesskurser så som management, marketing och human resources men 

också några ingenjörs- och miljökurser som passade in i min master: Energy Sustainable 

design, Mechanics of solids och Mineral, energy and the environment. Macquarie University 

är bra på business och finans men mindre kända för ingenjörskurser så anpassade mina 

kursval lite efter det. Ingenjörskurserna hade lite varierande kvalité medan jag tycker 

business- och miljökurserna var toppen! Studierna krävde sin tid med mycket uppsatser och 

inlämningar, men hade inte heller några problem att klara kurserna. Schemat kan man också 

lägga själv och är samma varje vecka, vilket gör att man fort får in sina veckorutiner men 

också att de man pluggar med alla har väldigt olika scheman.  

 

Staden och landet 

Sydney är en fantastisk stad som har mycket mysiga kaféer, fina naturområden, vackra 

stränder och ett bra uteliv. Det är också en bra knytpunkt till andra delar av Australien om 

man vill resa runt lite mer. Då det däremot är en dyr stad att leva i valde så jag att extrajobba 

som siminstruktör där och det gjorde det möjligt för mig att resa mer men också att jag lärde 

känna australiensare och prata mer på engelska vilket definitivt förgyllde min tid utomlands.  

 

Fritiden 

Jag spenderade mycket tid att åka runt i Sydney, gå på hajks i naturreservat såsom Blue 

Mountains och i Manly, fika på mysiga fik, gå till gymmet och utepoolen vid universitetet för 

att simma. Mitt boende hade också en del event som jag hängde med på för att träffa 

människor. Att hänga på stranden och gå längst med kusten rekommenderas också.  

 

Jag ville åka på utbyte för att få ett avbrott från vardagen i Uppsla, bli mer bekväm med 

engelska och läsa lite andra kurser. Att fara på utbyte, och att få möjligheten att resa runt i 

Australien, Nya Zealand och i Asien, som jag gjorde mellan terminerna, på lov och efter årets 

slut, har varit helt fantastiskt. Funderar du på att åka på utbyte så vill jag bara säga KÖR, 

bästa valet jag gjort.  

 

 
Bilder från en hajk på Blue Mountains några mil utanför Sydney.  



 

 
Jag och en känguru i Morisett Park. 

 

 
Mysigt på universitetsområdet. Macquarie University Library i bakgrunden. 

 



 
Välkända Operahuset i Sydney. 

 

 
50m utomhuspoolen på Macquarie University Sport and Aquatic Centre, där jag också jobbade. 

 



 
Bild från en av alla fina Coastal Walks längs Sydneys kust. 


