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En resa man aldrig glömmer 

Innan avresa 
Jag har alltid varit förtjust i att resa, det är lite av en passion. Det var alltså ingen överraskning att just 
jag hamnade på ett utbyte.  Jag sökte till ett utbyte i Tjeckien då jag visste att det var ett billigt land att 
leva i och att man som student förutom att studera skulle ha råd att ha väldigt kul på köpet.  Inga 
visum, språkkurser eller vaccin behövs.  

Ankomst 
Jag var på plats en vecka innan studierna började, de flesta var dock där två veckor innan och hade lärt 
känna lite folk vilket jag skulle tipsa dig som åker att göra! Vi hade en välorganiserad mottagning som 
sköttes av en fadderorganisation. Den  första dagen hade vi en lång introduktionsföreläsning, och två 
veckor framöver anordnades aktiviteter runt om i Prag då man fick lära känna nya vänner. Det 
anordnades även resor under resten av terminen av denna mottagningspersonal, vilket jag starkt 
rekommenderar, speciellt resan till ”Czech Switzerland” vilket var en fantasisk hikingresa genom de 
tjeckiska bergen med fina vyer och vacker skog. Man fick en bra manual för vad som behövde göras 
som erasmusstudent, gällande allt från boende, inskrivning i skolan och access till tunnelbanan. Det 
anordnades även festevent varannan vecka för erasmusstudenter under terminens gång.   

Ekonomi 
Jag finansierade terminen med fullt CSN samt erasmus+ stipendiet som omfattade ca 3700kr i 
månaden. Men hamnade alltså på ca 14.000 SEK i månaden. Jag betalade en hyra på 1800SEK i 
månaden, 25-50kr för lunch och 70-100 kr för middag.  

Boende 
När jag blev antagen till universitetet kunde man ansöka om boende via deras hemsida. Jag sökte 
boende i huset som heter Masarykova, detta är det mest moderna och därmed dyraste boendet man 
kan ha. Det är dock ganska låg standard jämfört vad vi är vana vid i Sverige. Boendet ligger på campus 
och man delar rum med 1-2 andra personer i en lägenhet med 2 andra rum. Man blir alltså 7 personer 
som bor i samma port. Det andra alternativet heter Strahov, detta är betydligt lägre standard samt 
ligger 25 minuter med buss från Campus. Den största skillnaden på boendena är att Masarykova 
mestadels huserar Européer medan Strahov har folk från resten av världen. Jag hamnade med två 
svenskar i mitt rum och resterande finska killar i lägenheten, dom parar alltså ihop en utifrån en 
geografisk närhet. Så om man känner för att få en större kulturell upplevelse kan Strahov vara en kul 
idé, där finns även fotbollsplaner utanför. De jag träffade som skaffat privat lägenhet kände sig ofta 
ensamma och är därför inget jag rekommenderar.  

 Var inte rädd för att bo i samma rum som andra studenter – det kan vara det bästa du gjort  
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Universitetet och studierna 
Campus var ungefär lika stort som KTH men det var mer centrerat och allt kändes väldigt nära. 
Biblioteket var väldigt modernt och en vanlig studieplats bland oss utbytesstudenter. Fakulteten för 
Informationsteknik var min hemmasektion som delade ett helt nybyggt hus med Arkitekterna. Det 
fanns två matkantiner med typiskt tjeckisk lunch. Man började oftast vid 09.00 med föreläsning och 
sedan en övning, ganska likt KTH största skillnaden var att övningen leddes av föreläsaren själv och 
att kurserna som ges på engelska inte hade mer än ca 20 personer, vilket innebar att vi satt i klassrum 
oftare än föreläsningssalar.  

Kurser 
Rekommenderar att ta kursen i tjeckiska, den hade väldigt låga krav och var två roliga HP. 
Höstterminen i 3e året erbjöd inte några kurser att tillgodoräkna. Jag läste Sannolikhet och statistik 
från våren i 2an och fyllde ut med andra valfria kurser. Mina vänner som läste på mastern hade inga 
problem att hitta kurser, därför rekommenderar jag att åka 4e eller 5e året. Sannolikhetskursen bestod 
av 6 kontrollskrivningar under hösten varav 5 var obligatoriska att klara. På slutet av terminen skrevs 
en tenta med samma innehåll som kontrollskrivningarna, men lite högre nivå. Väldigt bra föreläsare!   

Staden och landet 
Tjeckien är landet av öl, där snittet per person är 2 liter öl om dagen. Tjeckien ligger verkligen mitt i 
Europa och är ingen ”öststat” som många tror. Det tar 4 timmar med tåg till Wien, 10 timmar till 
Budapest, två resor man verkligen vill göra under sina lediga helger.  

 Det är ganska stor skillnad på oss svenskar och tjecker, där den största chocken för mig var att det är 
en ganska tjurig mentalitet bland människor i serviceyrken. Det är ofta svårt att få igenom det man vill 
om man inte kan stå på sig. Man får heller inget leende när man möter någon över 30. Studenterna var 
en helt annan historia och det är ju därför man var där, så det är inget att oroa sig för, men kan vara 
bra att vara beredd.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Mycket festligheter, ölen kosta 10-20kr. Vi åt ute varje dag, så det var kul att prova på nytt även om 
man fick sina favoriter. Prag  1,2,3 & 7  är värt att besöka för att leta restauranger, favoriterna ligger 
mitt i smeten vid Mustek Square: Kitchen ramen och i Prag 7: Mr.Hotdog. 

Det arrangerades ett gäng festivaler under hösten, där bland annat musikfestivalen i Strahov var en 
riktig höjdpunkt under terminen. Stort utbud av musikklubbar runt om i staden bland annat Lucerna 
som var en fantastisk 80/90-tals klubb där vi ofta dansade sent in på nätterna. Runt hörnet från 
boendet fanns även en trevlig bar med trädgård vid namn Klubovna, superkul ställe för en 
onsdagsbärs! Gillar man techno ska man till Wildt & Cross club i prague 7.  

Det finns idrottskurser att söka, det mesta finns och jag rekommenderar verkligen att delta. Väldigt 
kul social aktivitet, och en av de få gångerna man kan socialisera med tjeckiska studenter. Gillar man 
att löpa finns det vackra parker i närheten. Gå på en hockeymatch!  

Det bästa med utbytet var såklart vänskapsbanden man knöt, det var något alldeles speciellt och 
vänner för livet. I efterhand har jag även märkt att jag genomgick en stor personlig utvecklign och har 
bara positivt med mig hem. Det var, som många andra utbytesstudenter säger – det roligaste jag gjort.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Åk ej på utbyte i årskurs 3 om du vill kunna tillgodoräkna kurser! Ryan air flyger billigt, med erasmus+ 
får man inkluderat incheckat bagage om man bokar 25 dagar innan resans avgång, detta är något man 
registrerar på ryanairs hemsida. Tveka inte att kontakta mig om du är intresserad av att åka till 
Tjeckien på utbyte.   
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