
6 veckor i Delft 

Innan avresa 

Jag hade egentligen alltid tänkt söka utbyte till Holland då jag sedan länge velat prova på att bo där. Jag har en 

hel del släkt i Holland vilket har medfört att jag spenderat mycket tid där och trivts bra. När chansen till utbyte 

kom, så var det ett ganska givet val helt enkelt. Men varför Delft? Jo, jag tittade igenom de tre alternativen och 

hur stad och skola såg ut, och kände att Delft verkade vara en mysig stad. Min släktingar sa att Delft kallas ”lilla 

Amsterdam” eftersom det är en stad med kullerstensgator, kanaler, cyklar och smala lutande hus. Jag älskar 

Amsterdam, så då bestämde jag mig för att välja Delft! 

Det behövdes inga förberedelser egentligen, mer än ansökningsprocess med kurser och Erasmus-stipendiet. 

Att söka kurser på TU Delft är ganska enkelt. De har en bra online-katalog med tydliga beskrivningar och 

indelningar med vilket fakultet kurserna tillhör. Minst 50% av kurserna du väljer måste vara på det fakultet du 

är antagen till, så det är bra att ha koll på det. Dock så anmäler man sig till kurserna första veckan i skolan, så 

det är inte någon stress när du sitter hemma i Sverige och inte vet vad du vill läsa 😊 

Ankomst 

Jag kom till Delft tisdagen veckan innan terminen började för att kunna medverka på introduktionsdagarna 

som var onsdag-fredag. Det var några roliga dagar där vi fick umgås med andra utbytesstydenter, delta i 

tävlingar och rundturer i staden. Att delta i detta rekomenderar jag verkligen, då jag träffade några av de 

kompisar jag fortfarande har kvar men som inte gick i min klass 😊 

Ekonomi 

Jag fick Erasmus-stipendiumet som alla kan få i och med utbyte i EU. Det är cirka 400 euro i månaden, vilket är 

perfekt enligt mig. Holland har liknande priser som Sverige men lite mer rimliga priser på mat och dryck på 

restauranger och barer. 

Boende 

Jag hade väldigt tur i mitt boende. Jag använde mig av TU Delft som har en organisation som heter DUWO som 

hjälper utbytesstudenter få boende. Man betalar cirka 250 euro (!) för tjänsten, men det är värt det då det 

annars är svårt att hitta boende i Delft som utbytesstudent. Jag bodde i en korridor på Professor 

Schermerhornstraat, det ligger precis vid campus med fem minuter gång, samt femminuter gång till centrum – 

perfekt! Jag betalade för mitt rum på 14 kvm 500 euro, och då delade jag kök med 8 andra men hade eget 

badum. Detta komplex är nybyggt sen 2017 så det är superfräscht. Desto snabbare du betalar avgiften destor 

snabbare får du välja bostad, så det kan vara värt att vara beredd. Dock vet jag folk som bodde längre bort och 

trivdes bra då också, det är bara standarden som kan variera. Delft är en ltien stad så allt är inom 20 min cykel 

😊 

Universitetet och studierna 

KTH och TU Delft är väldigt lika! Det är ungefär samma nivå och det är stora unniversitet. Campus har liknande 

storlek till KTH. Tempot är högt dock, jag läste lite mindr epoäng för att kunna ha lite kul också! 😊 Men alla 

sitter ju i samma sist under plugget så alla har mycket att göra, men vill göra mycket kul ändå så det är inget 

att oroa sig för.  

Jag läste en kurs i holländska som de erbjuder vilket var jätteroligt och givande.  

Kurser 

De kurser jag reomenderar att läsa är dessa:  

MOT1435 – Technology, strategy and entrepreneurship.  



WM1115TU – Dutch Elementary 1. 

EPA1133 – Ethics and Impacts of Global interventions. 

MOT1452 – Inter and intra-organizational decision making. 

Det här var de mest givande kurserna. Jag tycker lärarna är väldigt profesionella och mycket mer engagerade i 

studierna än vad som kan uppfattas på KTH. Det är utmanande kurser på ett roligt sätt! 

Staden och landet 

Delft är en liten studentstad, likt Uppsala. Det är en levande stad med mycket kultur, barer, restauranger, 

marknader etc. Vill man shoppa är Rotterdam 20 minuter bort eller Haag 10 minuter bort. Det är väldigt lätt 

att resa i holand med tåg. Jag åkte till Eindhoven, Amsterdam, Haag, Rotterdam under min tid där. Det är dock 

ganska dyrt med tåg men inget är dyrare än Sverige 😊 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag gick med i deras fritid- och sport-anläggning som heter ”X”. Man kan köpa olika medlemskap här som 

innefattar gym, body pump-pass, yoga, thai-boxning, fäktning, sångklasser, tillgång till att göra musik, spela 

golf, tennis, basket etc. Det finns jättemånga olika aktiviteter att göra här, så det rekomderar jag varmt! 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Tyvärr var jag bara där i 6 veckor pga Corona. Men de 6 veckorna var så himla roliga och jag kommer komma 

ihåg detta som ett speciellt utbyte! ÅK! 😊  

 


