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Université catholique de Louvain en Belgique 

Innan avresa 

Mina kriterier för utbytesuniversitet var att programmet skulle matcha det på KTH, och att det skulle 

vara i Europa. Anledningen till att jag valde just UCLouvain i södra Belgien var för att jag utöver 

ingenjörsstudier även ville utveckla mina kunskaper i franska språket. 

Ankomst 

Eftersom jag sökte via Erasmusprogrammet blev jag kontaktad av en studentförening som välkomnar 

utbytesstudenter, och även ordnar aktiviteter under läsåret. För att vara med på välkomstaktiviteterna 

åkta jag ner några dagar innan skolan började. Jag är glad över det beslutet eftersom det gav mig 

möjligheten att knyta sociala kontakter innan skolan började.  

Ekonomi 

Min ekonomi i Louvain-la-Neuve var i princip densamma som i Stockholm. Livsmedel och övriga 

utgifter var på ungefär samma prisnivå som i Sverige. Jag sökte Erasmusstipendiet för att täcka 

kostnader för flyg och flytt, men annars gick det enkelt att klara sig på CSN. 

Boende 

Jag sökte boende via UCL Accommodations, vilket motsvarar studentkorridor. För mitt rum i korridor 

betalade jag ungefär 320 euro per månad. Dock vet jag att alla inte får boende via UCL, och att de som 

bodde privat kunde betala nästan det dubbla. Jag rekommenderar därför att söka boende via UCL så 

tidigt som möjligt. Jag sökte redan i slutet av oktober, vilket alltså är innan jag hade fått ett slutgiltigt 

svar angående antagning till utbytet.  

Universitetet och studierna 

UC Louvain är uppdelat i flera olika fakulteter, varav École polytechnique de Louvain 

(civilingenjörsprogrammet) är ett av de större. Varje fakultet har ett bibliotek, vilket innebär att det att 

välja på. Jag brukade sitta på ekonomiinstitutionens bibliotek som låg precis intill mitt boende. 

Studierna är uppdelade terminsvis till skillnad från periodvis. Hela terminens kurser läses samtidigt, 

och i slutet av varje termin är det ungefär en månads tentaperiod innan examineringen. Enligt mig var 

upplägget under kurserna rätt likt det på KTH: föreläsningar följt av övningar, grupprapporter och en 

salstenta i slutet av kursen. Jag hade problem med språket i vissa av kurser då en del litteratur endast 

gavs på franska och dessutom pratade många gästföreläsare inte engelska under sina presentationer. 

Innan du söker en kurs bör du dubbelkolla med kontaktpersonen på UC Louvain för att säkerställa att 

hela kursen ges på engelska. 
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Kurser 

Det fanns många kurser att välja på, men tyvärr gavs många endast på franska. Jag valde en kurs från 

en annan institution för att få ihop tillräckligt många högskolepoäng (kursen i chemical and 

environmental engineering). Dessutom läste jag två kurser i franska via skolans språkinstitut. Förutom 

franskakurserna kunde jag tillgodoräkna mig utbyteskurserna som programkurser på KTH. 

Ingenjörskurserna jag valde är följande: 

• Offshore geotechnics, 4 hp 

• Geotechnical design, 5 hp 

• Hydropower plants, 3 hp 

• Evaluation of sustainablility in chemical and environmental engineering, 5 hp 

• Hydraulic structures, bridges and roads, 5 hp 

Staden och landet 

Louvain-la-Neuve är en väldigt liten stad som framförallt består av universitetet. Tågtrafiken är väl 

utvecklad och det var enkelt att ta dagsturer till andra städer som Bryssel eller Dinant, vilket gjorde det 

enkelt att upptäcka större delar av landet. Den största kulturkrocken var språket, och jag 

rekommenderar starkt att du lär dig grundläggande franska innan du åker. Inte ens alla ungdomar 

pratar engelska, och på butiker eller restauranger kan du inte räkna med att ta dig fram på engelska. 

En skillnad från Sverige är att alla butiker (även livsmedelsbutiker) och de flesta restauranger håller 

stängt på söndagar, vilket syns på det tomma restaurangtorget på bilden nere till höger.  

  

Bilder från staden. Till vänster är en gata i mitten av 

staden. Högra övre bilden är från ett av biblioteken. 

Högra nedre bilden är från torget jag bodde intill.  



     

     

 

 

 

 3 (3) 
 

Fritid och sociala aktiviteter 

Som sagt är staden liten, men det finns mycket natur runtomkring. Jag gick ofta ner till stadens sjö, 

eller till ett fritidsområde i en närliggande skog. Dessutom finns en träningsanläggning, Centre sportif 

de Blocry, med bra erbjudande för studenter. Det finns även studentföreningar som ordar utflykter, 

fester och andra aktiviteter. Jag gick på många av aktiviteterna i början, men gjorde flera dagsutflykter 

på egen hand senare under utbytet.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Till skillnad från KTH som ligger i en storstad, blir det ett helt annat liv i en liten studentstad som 

Louvain-la-Neuve. Om du är sugen att testa på en mindre stad med ett rikligt studentliv kan jag 

rekommendera UC Louvain. Det viktigaste att vara förberedd på är att engelska inte alltid fungerar, du 

kan tvingas ta dig fram på franska hur bekväm eller obekväm du än är med det. Jag hade en del 

problem i början av mitt utbyte kopplat till språkkrockar, men efterhand löste det sig och överlag är 

jag nöjd med mitt val av utbytesuniversitet.  

 

     

Övre bilden till höger är över staden Dinant, och är 

tagen från stadens kastell. Nere till vänster är en 

bild från stadens sjö. Nere till höger är ölprovning 

på Leffebryggeriet i Dinant. 


