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Eindhoven – Nederländerna 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att utmana mig själv få nya erfarenheter. Eindhoven i Nederländerna 
valde jag då jag hört gott om universitetet och att det var lätt att tillgodoräkna kurser till min master på 
KTH. Om du vill åka på utbyte men inte orkar med strul – välj Eindhoven. Universitetet var fantastiska 
på att hjälpa till med allt som behövde signeras och är vana vid att få in massor av internationella 
utbytesstudenter! Skolan har även sina kanditatprogram på engelska, så all information är på 
engelska som standard.  

Ankomst 

Helgen innan terminsstart landade jag i Eindhoven. På måndagen började kurserna och jag hade fått 
information om en träff med min institution där jag fick träffa de andra utbytesstudenterna på kemi, och 
även en representant från deras kemisektion. Kvällarna efter det hade den internationella föreningen 
”Cosmos” anordnat ett middagsevent med pubrundor, där jag fick chans att träffa utbytesstudenter 
från andra program, vilket var superkul!  

Det är många som flyttar till Eindhoven för studier eller arbete (då det finns mycket industri i staden). 
Därför anordnar också staden mycket aktiviteter för personer som precis flyttat dit! Exempelvis gick 
jag på en gratis guidad tur runt i staden. Där träffade jag en ny vän som jag fortfarande har kontakt 
med! En bar i staden hade även en språkkurs en kväll i veckan där man fick lära sig lättare 
användbara fraser.  
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Ekonomi 

Eftersom jag åkte på utbyte inom EU fick jag bidrag från Erasmusstipendiet. Första utbetalningen (75 
% av beloppet) fick jag i januari precis innan jag åkte, vilket var tacksamt då många av utgifterna jag 
hade var i början av utbytet. Nederländerna var likt Sverige i mat-priser, kanske något billigare. 
Däremot var boendet dyrare, också för att jag valde ett mer bekvämt boende. Det var inga 
obligatoriska avgifter. Man kunde bli kårmedlem, vilket jag (tror) kostade 10 €. Om du som jag behöver 
köpa köksutrustning i och med flytten, tipsar jag om att hitta en second-hand i staden du ska till, för att 
hålla ner på kostnaderna.  

Boende 

Universitetet är väldigt hjälpsamma med boende. Jag visste att de skulle ha lägenheter reserverade 
för utbytesstudenter som kom efter nyår, och att det sedan var först till kvarn när den internationella 
koordinatorn mailade ut dessa. Staden är relativt liten, så boendet längst bort från campus låg 15 min 
bort med cykel. Jag valde ett dyrare boende för bekvämligheten, på The Student Hotel. Här fick man 
ett eget badrum vilket var viktigt för mig, och delade ett fint kök med andra utbytesstudenter. Boendet 
låg mitt i staden och 5 min cykelväg från campus, vilket var fantastiskt! De övriga boendena låg 
utspridda över staden (varav några på själva campus) och erbjöd då eget rum med delat kök och 
toalett. Alla boenden utom mitt krävde att man betalade hyran för hela terminen i klump, men jag vet 
att det finns möjlighet att få ett större CSN-belopp direkt om man bifogar fakturan man får. I och med 
covid-19 pandemin erbjöd mitt boende att vi fick säga upp våra lägenheter, vilket jag är tacksam för! 

Universitetet och studierna 

Jag läste kurser på kemiskolan, och upplevde att de höll en väldigt hög nivå på sina kurser. Jag 
behövde plugga rejält för att hänga med och lärde mig massa. Rent praktiskt är upplägget kring 
kurserna och terminen väldigt likt KTH. Terminen är uppdelad i två perioder med en tentaperiod 
mellan. I mina kurser hade vi mycket inlämningar och projekt under kursens gång, vilket var bra för att 
plugga regelbundet och hitta plugg-kompisar i kurserna! Jag upplevde att föreläsarna var väldigt mån 
om att alla studenter skulle hänga med i kurserna, och fokuserade mycket på sin pedagogik.  

En stor skillnad från KTH var längden på föreläsningarna, som ofta var schemalagda fyra timmar, men 
med samma sorts ”rast” system som KTH har (45 min föreläsning, 15 min rast osv). Nästan alla kurser 
på universitet ges på engelska, då deras kanditatprogram också är på engelska. Det fanns möjlighet 
att ta en språkkurs i nederländska, men jag tog inte den. Jag hörde däremot att den var väldigt bra!  

Kurser 

Kurserna i Eindhoven är som standard 5 hp, vilket betyder att du måste läsa tre kurser per period, då 
de också har två perioder per termin som KTH. Min plan var att läsa tre ganska tunga kemikurser, 
vilket inte höll! För att kunna njuta av mitt utbyte, och kunna fokusera på lärandet i mina två andra 
kurser så hoppade jag av en! Det jag vill poängtera här är att det var okej, jorden gick inte under! 
Istället lärde jag mig super mycket i de kurserna jag läste, och planerade att kompensera för 
högskolepoängen med en sommarkurs.  

När covid-19 bröt ut och jag åkte hem från Nederländerna (i mars), så kunde inte Eindhovens 
universitet svara på om kurserna i deras period 4 skulle gå att läsa online eller inte. En kurs kunde de 
ge besked om, men för att vara säker att jag inte missade hela terminen, började jag läsa kurser i 
KTHs period 4. Det blev en del överlappande i perioderna mellan de två universiteten, och jag fick 
läsa dubbel takt i några veckor, men det gick bra! I slutändan har jag fått ihop 30 hp, hälften från 
universitetet i Eindhoven och hälften från KTH. De kurser jag läste utomlands var en masterskurs i 
separationsprocesser, och en i elektrokemi, samt en kurs i akademisk engelska.  



     
     
 
 
 

 3 (3) 
 

Staden och landet 

Eindhoven är en relativt internationell stad då många flyttar tid för att studera eller jobba. Den är inte 
stor och det går att cykla överallt! Jag fick en cykel med mitt boende, men många andra hyrde en 
cykel över hela utbytet, vilket gjorde att de också fick hjälp med eventuella reparationer av cykeln. 
Som jag nämnt innan så fanns många initiativ i staden för folk att lära sig språket, och för att hitta 
vänner!  

Den generella känslan jag upplevde var att folk i staden var väldigt hjälpsamma och nästan alla 
pratade engelska, vilket gjorde det lätt att ta sig runt i den lilla staden!  

Fritid och sociala aktiviteter 

Det fanns nästan alltid saker att göra i Eindhoven. Ganska snabbt formades en chatt-grupp för 
utbytesstudenterna där det alltid var folk som drog igång något, så som cykelturer eller resor till 
närliggande städer. Universitetet har en fantastisk idrottshall på campus, där de utövar typ alla (ja, 
ALLA) sporter. Väldigt kul och till ett bra studentpris. Nederländerna har bra tåg och bussförbindelser 
till många länder, vilket gjorde det lätt att resa. Jag hann med en resa till Bryssel, som ligger två 
timmar bort med direktbuss! Studenterna som kom till Eindhoven samtidigt som mig var alla positiva 
och ivriga att hitta nya vänner, vilket gjorde det lätt att prata med folk och hitta på saker.  

I slutet av februari arrangeras en karneval i södra Nederländerna, vilket firas stort i Eindhoven. 
Universitetet stänger och alla är lediga för att festa i en vecka. Hela staden var utklädda och dansade 
till hemsk (men ändå charmig) musik som beskrivs bäst som en mix mellan Smurfhits och schlager. 
Om du får chansen att vara i Eindhoven under karnevalen – ta den!  

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag är väldigt bekväm och hemma-kär, men tvingade ändå mig själv att åka på utbyte. Även om det 
blev avbrutet är jag så himla glad att jag gjorde det! Jag har lärt mig massa om mig själv och fått så 
många nya vänner! Åk, utmana dig själv, och om du åker till Eindhoven – drick MASSA varm choklad! 


