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Känslan när jag läste mailet att jag blivit nominerad till att studera på International College of 

Management skulle kunna beskrivas som en blandning av lycka och panik. Skulle jag trivas? 

Skulle jag klara av studierna? Tankarna var många. Såhär i efterhand kan jag konstatera att 

min tid på ICMS har varit den bästa i mitt liv. Jag har fått vänner över hela världen, varit med 

om fantastiska resor runt om i Australien och har lärt mig massor både utbildningsmässigt och 

om mig själv. Så funderar du på att åka? Gör det! Ska du åka? Grattis! Du kommer älska din 

tid på ICMS.  

 

International Collage of Management är ett college inriktat mot just management vilket 

tilltalade mig när jag valde mellan universitet att söka till för utbyte. Att skolan dessutom låg i 

Australien och precis bredvid fantastiska stränder gjorde mig ännu mer säker på att det var 

just dit jag ville söka. Själva ansökansprocessen gällande utbyte tyckte jag gick väldigt 

smidigt. Till institutionen för Service Management skickade jag mitt CV på engelska, 

statement of purpose, mina betyg i engelska från gymnasiet samt en studieplan med de kurser 

jag ämnade läsa på ICMS. Efter att jag fått besked att jag blivit nominerad fick jag fylla i 

blanketter som scannades in och skickades till ICMS. Jag fick svar tillbaka från skolan med 

ett erbjudande om att studera där, vilket jag fick tacka ja till innan jag fick mitt letter of 

acceptance. Att ansöka om visum till Australien stod sedan näst på tur. Att fylla i 

ansökansblanketten om visum tar cirka två till tre timmar, och det kan ta upp emot en månad 

innan man får visumet beviljat så tänk på att ansöka i tid.  

 

Det första jag gjorde efter jag fått beskedet att jag skulle få spendera höstterminen på ICMS 

var att ansöka om boende på skolan. Det gäller att boka ett rum på ICMS i tid då rummen fort 

bokas upp. Det finns allt från en-manna till fyr-manna rum. Jag valde att bo i ett en-manna 

rum då jag kände att jag ville ha någon stans att dra mig tillbaka om jag behövde lite egen tid. 

För mig blev livet på collage en del av själva upplevelsen i Australien och jag skulle starkt 

rekommendera dig som ska läsa på ICMS att bo på skolan. Genom att bo på skolan kom jag 

oerhört nära mina nyfunna vänner. Vi blev som en liten familj som åt frukost, lunch och 

middag tillsammans. Kvällarna bjöd på allt från lata film-maraton i någons rum till att gå ner 

på stranden och spela vollyboll eller bara hänga. På skolan finns en lokal som heter CCC där 

fester för de som bor på skolan anordnas var tisdag och fredag. Att gå på dessa fester var 



absolut inget måste men ett väldigt bra sätt att träffa fler vänner om man så önskade. Innan jag 

kom till ICMS hade jag hört att maten man fick på skolan var urusel. Personligen tyckte jag 

maten var helt okej. Visst var man rätt trött på den de sista veckorna men i kombination med 

ett och annat restaurangbesök nere i Manly för att få variation fungerade det utmärkt. Så mitt 

råd: Bo på skolan! 

 

Själva studierna på ICMS skiljer sig givetvis en del från att studera i Sverige. Istället för att 

bara ha föreläsningar så har man först en föreläsning och sedan en tutorial. Detta var ett 

upplägg jag tyckte fungerade väldigt bra då man på tutorialn fick diskutera och praktiskt 

tillämpa det man lärt sig under föreläsningen vilket skapade en större förståelse för ämnet. 

Klasserna är även mycket mindre än vad jag var van vid. I var klass var man cirka 30 

personer vilket gjorde att var student blev sedd av läraren på ett helt annat sätt. Lärarna var 

kompetenta och mycket hjälpsamma vilket jag uppskattade. En annan skillnad gentemot mina 

tidigare studier var att man på ICMS läser fyra kurser parallellt. Detta var något jag var 

nervös för på förhand men det visade sig inte vara några problem alls.  

 

Det viktigaste råd jag har till dig som funderar på eller ska åka på utbyte till ICMS är att 

verkligen ta tillvara på din tid där. Fokusera givetvis på studierna men försök samtidigt 

planera dina dagar så att du får möjlighet att upptäcka Australien, häng på stranden och umgås 

med alla fantastiska nya vänner du kommer få.  

 

 

 
 
 
 


