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KU Leuven - Ett underskattat alternativ 

Innan avresa 
Ända sedan jag började på KTH visste jag att jag ville utnyttja möjligheten att åka utomlands en 
termin. Eftersom jag valde mastersprogrammet i maskininlärning och valde att åka under mitt sista år 
blev jag ganska begränsad i valet av utbytesuniversitet då väldigt få skolor erbjuder kurser liknande de 
som jag skulle läst på KTH. Då jag även föredrog en riktig studentstad och ett universitet som är 
rankat ungefär som KTH så blev valet ännu svårare. Till slut hittade jag KU Leuven som uppfyllde alla 
mina krav. Innan detta hade jag inte hört något om universitetet, men det såg lovande ut så jag valde 
att söka då de har ett avancerat mastersprogram i artificiell intelligens. Kom ihåg att det är en hel del 
pappersarbete i samband med utbytesstudier så se till att det är färdigt i god tid!  

Ankomst 
Studierna i Belgien startar väldigt sent jämfört med i Sverige. Mottagningsveckan som börjar i mitten 
av september bestod av några informationsmöten, men framförallt möjlighet att lära känna andra 
utbytesstudenter från både sin egen sektion (Engineering science) och från andra sektioner på skolan. 
Stadsvandring, pubrunda och välkomstmiddag var några av aktiviteterna som anordnades under 
mottagningen, men håll koll på både Erasmus Student Network (ESN) och de individuella 
sektionernas Facebook-sidor då de anordnar en hel del events under mottagningen och resten av 
terminen. All nödvändig information gavs på ett infomötet som man är tvungen att registrera sig för i 
mitten av augusti, men det viktigaste är att anmäla sig på stadskontoret när man flyttat in i sitt 
boende.  

Ekonomi 
Kostnaden att bo i Belgien upplevde jag var väldigt lik hur det är att bo i Stockholm. Med både 
Erasmusstipendiet och CSN-lån så är det inga problem att klara sig i Belgien, men det beror mycket på 
hur boendesituationen ser ut. Ett rum i studentkorridor kostar €300-€400 per månad, medan ett 
privat uthyrt rum med eget badrum och kök kostar kring €500 per månad. Utöver hyra tillkommer 
inga obligatoriska kostnader, men att hyra cykel på Velo eller Swapfiets för ungefär €15 per månad är 
starkt rekommenderat. På det första infomötet får man även möjlighet att köpa ett busskort för €25, 
men jag fick inte mitt kort innan jag åkte hem i början av februari vilket tydligen är vanligt. Det går att 
cykla året runt i Belgien och bussarna tar ganska lång tid så cykel gör det enklare att ta sig runt i 
staden och busskortet är därför onödigt.  

Livsmedel kostar är lite billigare än i Stockholm och man handlar på något att de större butikerna i 
staden (Aldi eller Colruyt). Om man inte orkar laga matlådor till alla måltider så erbjuder de fyra 
studentresturangerna Alma 1-4 i staden billiga alternativ. För €3.75 eller €5.10 så får man en stor 
portion mat med påfyllning av tillbehör både till frukost, lunch och middag under vardagar och lunch 
på lördagar. 



     
     
 
 
 

 2 (3) 
 

Att flyga mellan Stockholm och Bryssel kostar kring 500kr som ungdom om man reser med SAS Youth 
Go. Om man är medlem i Erasmus Student Network får man även rabatt och gratis bagage om man 
istället flyger med Ryanair.  

Boende 
Jag anlände några dagar före deras mottagningsvecka drog igång i mitten av September och bodde på 
ett vandrarhem nära tågstationen första veckan innan jag hittat ett rum att hyra. KU Leuven erbjuder 
en del studentrum, men man måste ansöka senast i början av mars för att ha en chans att få ett av 
dem. På grund av den stora mängden studenter i staden så finns även en stor marknad för privat 
uthyrda rum också, men efterfrågan är stor så det är rekommenderat att vara i staden lite innan 
mottagningen för att hitta något bra. Staden godkänner alla bostäder som hyrs ut privat, men 
kvaliteten på bostäder varierar fortfarande väldigt mycket. Om man inte behöver eget badrum och kök 
och vill spara lite pengar rekommenderas starkt att man söker genom KU Leuvens studentrum. De är 
ofta placerade lite utanför staden men eftersom de flesta ingenjörskurserna hålls i Heverlee som ligger 
10 minuter utanför staden med cykel så är det inte ett problem. Om man är redo att betala lite extra för 
eget badrum så rekommenderar jag Globiss som hyr ut rum centralt i staden.  

Universitetet och studierna 
KU Leuven är rankat topp 50 i världen inom alla områden, men är ett av världens bästa universitet 
inom juridik. De olika sektionerna är utspridda i staden, med medicin- och ingenjörscampus en bit 
utanför staden. Schemat för studierna är inte lika låst som på KTH och kurserna kan lätt krocka med 
varandra. Man har två veckor på sig att välja sina kurser efter kursstarten och tid för tentorna kan 
väljas utifrån ett flertal olika val för att se till att man har möjlighet att skriva dem. Alla kurser ges på 
engelska, men språkkurser i holländska är också ett alternativ. 

Kurser 
Kurserna på KU Leuven är väldigt ofta 4 högskolepoäng, men en del är på 6 poäng. Detta leder till att 
man ofta läser fler kurser samtidigt jämfört med KTH och skriver väldigt många tentor. Jag läste 7 
kurser: Data Mining & Artificial Neural Networks, Speech Science, Speech Recognition, Natural 
Language Processing, Neural Computing, Genetic Algorithms och Cognitive Science. Eftersom 
terminen börjat sent så är tempot väldigt högt och om möjligt kan det vara bra att välja några lättare 
kurser.  

Natural Language Processing, Speech Science och Speech Recognition var tre kurser som delar en hel 
del information vilket gjorde det lättare att hinna lära sig de olika delarna av området även om 
kurserna är ganska olika i hur de är utformade. Tillsammans gav de en bra förståelse för både språk- 
och röstigenkänning. Genetic Algorithms bestod till stor del av ett projekt i hur man kan lösa 
handelseresandeproblemet med hjälp av olika metoder. Data Mining & Artificial Neural Networks var 
den tyngsta kursen då examinationen består av en rapport av fyra hemuppgifter som tar ungefär en 
vecka var. Cognitive Science var en av de lättare kurserna men en längre uppsats gör att den kräver en 
del arbete. Generellt så krävs inte så mycket arbete under terminen men en hel del deadlines hamnar 
innan tentorna och tillsammans med många tentor krävs bra planering för att klara studierna i 
december och januari.   

Staden och landet 
Den flamländska delen av Belgien påminner kulturellt mycket om Sverige. Belgarna i den flamländska 
delen av landet talar bra engelska så det är inga problem att ta sig fram utan holländska. Leuven är en 
väldigt trevlig stad fylld med studenter, så det finns alltid något att göra. Belgisk mat är inte särskilt 
imponerande, men deras våfflor, öl och pommes frites är desto bättre. 

Belgien har en hel del fantastiska städer. Brygge är helt klart en stad man inte får missa om man är i 
Belgien, men även Gent, Bryssel och Antwerpen är värda ett besök. Det är lätt och billigt att resa runt i 
Belgien med tåg och eftersom landet är litet så är det aldrig mer än 90 minuter till städerna längst bort 
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från Leuven. Landet ligger även väldigt bra till om man vill ha möjlighet att resa runt till länderna i 
närheten, exempelvis Paris, London och Amsterdam är bara två timmar bort med tåg. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Det finns alltid något att göra i Leuven. Studentorganisationerna anordnar många events och resor och 
barerna är fulla med studenter varje dag i veckan. Det är dock väldigt svårt att lära känna de belgiska 
studenterna då de åker hem och bor hos föräldrarna mellan fredag och söndag. Däremot finns det 
alltid internationella studenter att lära känna och hitta på saker med.  

Det anordnas även en hel del resor genom de olika studentorganisationerna, både över dagen och hela 
helgen. Erasmus Student Network har två helgresor varje termin som är starkt rekommenderade, 
denna höst till Ardennerna och Amsterdam. De har även dagsresor till närliggande städer, bland annat 
Köln, Maastricht och Brygge.  

KU Leuven erbjuder även en hel del idrott om man är intresserad. Varje höst hålls ett prestigefullt 24-
timmars lopp mellan sektionerna som man kan delta i om man är tillräckligt snabb.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Leuven är den perfekta studentstaden att åka till ifall man gillar att resa, dricka god öl och inte har 
något emot att cykla runt i staden. Även om man inte träffar de belgiska studenterna så mycket så lär 
man känna folk från hela världen. Missa inte heller att gå på Cantus som hålls några gånger i månaden 
där man sjunger sånger och dricker så mycket öl man vill under några timmar. Även om studietempot 
är högt så finns det gott om tid att resa runt och njuta av studentlivet, men tänk på att tentaperioden 
först slutar i första veckan av februari så du riskerar att missa första två veckorna av terminen i 
Sverige.  


