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Jag studerar kemiteknik för fjärde året vid Åbo Akademi med huvudämnet naturmaterialteknik och 

med biämne industriell ekonomi. Tiden mellan den 29.9.2019 och 15.2.2020 tillbringade jag i 

Kroatien och studerade vid University of Zagreb. Zagreb var en fin och historisk stad med flera  

unika sevärdheter. 

 

Jag deltog i kurser från både deras kemisktekniska fakultet och deras ekonomiska fakultet. Kurser 

som jag hade från deras kemisktekniska fakultet var surface engineering, polymer sciecnce and 

technology och environmental engineering. Kurserna var bra och undervisningssättet var ganska så 

lika som kurserna jag har haft i Finland.  

 Kurserna som jag deltog i deras ekonomiska fakultet var corporate finance, business process 

management och supply chain management. Bästa kursen av dessa tre var businesss process 

management, föreläsaren var mycket kunnig och kunde förklara kursmaterialet på ett intressant och 

inspirerande sätt. Totalt avlagde jag 33 studiepoäng under utbytesperioden.  

 

Varför valde jag just Zagreb? Jag ville åka på utbyte till något land i Europa som var helt 

annorlunda än Finland samt uppleva någonting helt annat. Kroatien var just detta. Landet har ju 

bara varit medlem i EU sen 2013 och för ca 30 år var det krig där, när de ännu hördes till 

Jugoslavien. Människorna var förstås öppnare och gladare än vi finländare, men allting gick inte så 

fort till och strukturerat som i Finland, t.ex. pappersarbetet men universitet var krångligt och 

otydligt. 

 

Under utbytesperioden lärde jag mig träffa tiotals nya vänner runtomkring världen, möta nya 

kulturer och lära mig förstå tankesätt från människor som är från andra kulturer. Min engelska blev 

lite bättre såväl muntligt som skriftligt under utbytesperioden. Stipendiet på 600€ som jag fick av 

TFIF använde jag i helhet till att betala hyra, studiematerial och övrigt levande, tack än en gång för 

stipendiet! 
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