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München HT19/VT20 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier eftersom jag ville göra det lilla extra under mina studier. Jag har alltid velat 

lära mig tyska, och fick möjlighet till det i combo med att bo ett år utomlands. Förväntningarna var 

skyhöga, och jag visste att jag hade gett mig in på något väldigt tufft och krävande. Jag förberedde mig 

med att läsa tre språkkurser på KTH halvårsvis (A1-B1) och läste även en tyskakurs i München innan 

studierna bara någon vecka efter ankomst.  

Ankomst 

Jag reste ner 1,5 månader i förtid, eftersom då skulle jag ha tid för både en språkkurs, sightseeing och 

Oktoberfest. Mottagningen bestod av några enklare utflykter som man kunde anmäla sig till, bland 

annat rundvandringar på Erdinger Brauerei, Allianz Arena, München Flygplats och BMW-fabriken. 

Det fanns även en fadderorganisation som jag anmälde mig till, men det rann lite ut i sanden för alla 

jag pratade med.  

Ekonomi 

Utbytet var ett Erasmus+, alltså har jag fått Erasmus-stipendiet. Utöver det så sökte jag även 

språkkurs-stipendiet för den språkkurs jag läste innan jag började skolan. För att studera på TUM 

behövde man även betala en terminsavgift på 140€ (då ingick kollektivtrafik mellan 18-06, alltså inte 

skoltid) och ca 200€ om man även behövde åka kollektivtrafik under skoltid. 

Boende 

Jag hyrde en 3-rums lägenhet i Obersendling tillsammans med två andra utbytesstudenter från KTH. 

Boende i München är svindyrt (endast något billigare än i Stockholm) och läget är extra svårt som 

utbytesstudent. Hyran för vår lägenhet låg på 1900€. Vanligt i Tyskland är WG (Wohn-Gemeinshaft) 

där man bor flera studenter i en och samma lägenhet med delat badrum och kök. De WG vi hittade var 

generellt väldigt sunkiga och gick trots det för ca 500€ i månaden. Då var en möblerad lägenhet att 

föredra tyckte vi.  

Universitetet och studierna 

Allt jag läste var på tyska, och det varierande en del i vilken sektion kursen tillhörde. Dessvärre 

innebar det också en del åkande, då huvudcampus för bland annat maskinteknik, matematik och 

informatik ligger ca 40 minuter utanför München i Garching, medan elektroteknik m.fl. ligger mitt 

stan. Undervisningen var väl relativt lik KTH, med övningar och föreläsningar i samma stil. Den 

största skillnaden var tentorna, som oftast innefattade runt 30 frågor på strax under 1 timme. Ex-

tentor var väldigt svåra att få tag på, och frågorna på tentorna var väldigt specifika (ofta var det någon 

gubbe eller någon metods namn man var tvungen att komma ihåg). 

Kurser 

Ett utbyte under kandidaten är extremt svårt, då de flesta kurser på KTH är obligatoriska. Det gjorde 

att jag i princip bara läste motsvarande obligatoriska kurser (som dessutom var väldigt svåra att hitta) 

med ett schema som var väldigt svårt att få ihop. Kurserna på TUM är oftast på 5cr (1cr = 1hp), och det 

är bara 2 tentamensperioder per år. I och med covid-19 blev den första tentamensperioden (WS19) 

avbruten mitt i, och den andra tentamensperioden (SS20) förskjuten med ca 2 veckor inpå september. 

Kurserna blir generellt väldigt teoretiska, och det saknades moment/inlämningar/labbar att göra 

under själva terminen. Allt avgjordes oftast på en tenta. Enda undantaget var en data-kurs jag läste på 
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elektroteknik. Det var en GOP-kurs, en kurs som man bara får kugga 2 gånger innan man blir utkastad 

från TUM, som innehöll assisterade programmeringslabbar med inlämningsuppgifter.  

Staden och landet 

Tyskar är teknikdinosaurier. Allt som är nytt och digitalt är läskigt, även för de yngre. Att tillexempel 

ha sidor som Hitta.se och Ratsit tyckte de var rent idiotiskt. I övrigt är tyskar betydligt mycket mer 

introverta och kan i början uppfattas som otrevliga. Oftast är fallet inte så, men det tar tid att bli 

kompis med en tysk. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag deltog i TUfast, TUMs Fomula Student-lag, vilket var en extremt bra aktivitet. I Tyskland är 

aktiviteterna extremt seriösa, och folk är väldigt duktiga. Just TUM har både världens bästa 

Hyperloop-lag och världens bästa Formula Student-lag, så att göra något sånt kan jag verkligen 

rekommendera.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Utöver någon seriös studentaktivitet så måste man nästan se Bayern München på Allianz arena, och 

besöka en massa Biergärten går ju inte heller att missa. Alperna ligger också väldigt nära. Dessutom är 

ett besök till Salzburg väldigt kul (tar ca 1,5 timmar med tåg dit). 
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