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CTU i Prag, bästa upplevelsen under min tid på universitet 

Innan avresa 
Min främsta prioritet när jag letade utbyte var att hitta ett universitet som hade en livlig studentkultur 
samt kurser som jag var intresserad av och väl passade min master inom reglerteknik och robotik. Jag 
hade varit i Prag några månader innan ansöksprocessen började och jag fick ett fantastiskt intryck av 
staden så när jag såg att CTU (Czech techincal university in Prague) hade kurser som passade perfekt 
in i min master så kändes det som ett självklart alternativ.  

Ankomst 
Universitetet har en studentorganisation, International Student club, som är ansvarig för alla 
utbytesstudenter. Via den här organisationen så får man innan ankomst en ”Buddy” (en lokal student 
på universitetet) som oftast hjälper en från Flygplatsen till ens boende och som generellt finns där om 
man har några frågor eller om man behöver hjälp med lite vad som helst. Min Buddy var extremt 
hjälpsam och det var skönt att kunna släppa stressen med allt som behövde lösas första dagen 
eftersom hon hade koll på allt. Man träffar också lätt nya människor via ens Buddy eftersom de är 
ansvariga för flerutbytesstudenter. 

Ekonomi 
Ytterligare en rätt hög prioritering för mig innan jag valde universitet var att slippa laga matlådor och 
kunna äta ute för det mesta. Det här var inget problem i Prag. Nästan allt var billigare i Prag jämfört 
med Stockholm, särskilt om man kom någon kilometer från stadskärnan. Hyran där jag bodde låg på 
1600 kr/månad och en måltid gick sällan på över 70 kr. Sen fanns det bra med studentrabatter, till 
exempel kommunaltrafiken där man kunde få en månadsbiljett på runt 100 kr. Om man vill så ska det 
nog gå att klara sig på enbart studiebidraget, men med studielån och Erasmusbidraget på 3000 
kr/månad så kan man leva väldigt bekvämt. 

Boende 
Jag bodde i ett rum som jag gick tilldelat av universitet i ett studentboende som hette Masarykova. Jag 
delade kök och badrum med 6 personer och i mitt rum bodde vi 3 personer. En av mina största 
farhågor innan jag anlände var skicket på bostaden och vilka jag skulle bo med då jag tänkte att 
kulturkrocken med andra nationer skulle bli rätt stor. Lyckligtvis delade jag rum med två andra 
svenskar och de fyra anda som delade kök och badrum med oss var från Finland så kulturkrocken var 
rätt minimal. Det var såklart en liten invänjningsperiod med alla som man bodde med men jag kan 
ärligt talat säga att jag inte för en sekund ångrar att jag bodde med de människorna som jag gjorde. 
Jag i alla fall fick en otroligt bra relation med mina rumskompisar och jag rekommenderar starkt att 
bo i ett studentboende istället för att lösa något privat (vilket är rätt lätt att göra från det jag har hört).  
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För de 1600 kr\månad som jag betalade i hyra så vad skicket på rummet helt okej, långt från lyxigt 
med man vänjer sig ganska snabbt vid det. Det finns flera olika studentboenden som man kan välja 
mellan och Masarykova där jag bodde var i bäst skick av alla av vad jag hörde och såg.    

Universitetet och studierna 
Innan jag anlände så förväntade jag mig att studera mindre i Tjeckien än vad jag gjorde i Sverige. Jag 
hade både rätt och fel eftersom kurserna är otroligt varierande i svårighetgrad. Jag hade aldrig lagt ner 
så mycket tid på en enskild kurs eller så lite tid på andra kurser än vad jag gjorde i Tjeckien. De flesta 
kurser är ganska lätta att klara av som utbytesstudent, men kurserna på Cybernetics and Robotics är 
ökänt svårare än många andra avdelningars kurser. Jag hade majoriteten av mina kurser på den 
avdelningen och även om vissa av kurserna var tidskrävande så var de väldigt givande. Det är stort 
fokus på projekt och labbar vilket i alla fall för mig gjorde undervisningen riktigt underhållande. Värt 
att nämna är att man läser enskilda kurser under en termin, istället för perioder som på KTH, och man 
tentar av allt i slutet vilket för mig innebar 5 tentor inom loppet på en månad. Jag upplevde att 
föreläsarna inte tar undervisningen lika seriöst som de gör på KTH så jag valde att för det mesta lära 
mig på egen hand, vilket var lätt då alla föreläsningar publiceras online.  

Jag bodde 300 m från huvudcampus men majoriteten av kurserna som jag läste var på ett annat 
campus i mitten av staden så jag behövde åka kommunalt cirka 25 min för att ta mig dit. 

Staden och landet 
Prag är en fantastisk stad, det finns oräkneligt många saker att se och det är lätt att ta dig runt i staden 
med kommunaltrafiken. Öl är en stor del av kulturen i Tjeckien och runt varje hörn i Prag finns en bar 
och det är inte ovanligt att baren har ett eget bryggeri. En av mina bästa upplevelser var ett tappa bort 
sig i staden och bara se vad man kan hitta för sevärdheter och lokala barer. Det generella folket i Prag 
verkade vara rätt trötta på turister och engelska så det är absolut värt att lära sig lite grundläggande 
tjeckiska, folk uppskattar det mer än vad man tror! 

Fritid och sociala aktiviteter 
Under de första veckorna i så anordnade den internationella föreningen en del evenemang. Det kunde 
vara allt mellan en grillträff till en utlandsresa, men det var här jag skapade många av vännerna som 
jag hade under resterande tiden på utbytet. Den internationella föreningen hade evenemang under i 
princip hela terminen fast efter någon vecka så hade man fått ett ganska bra kontaktnät och man 
ordnade resor/evenemang med ens vänner istället. Eftersom Tjeckien ligger så pass centralt i Europa 
så var det lätt att färdas till andra länder med tåg och buss. Vi reste till Slovakien, Tyskland och 
Bulgarien under min tid där, men vi såg även stora delar av Tjeckien. Var nästan alltid någon som 
ordnade något evenemang i studentboendet dessutom och det var sällan brist på saker att uppleva. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Även om jag studietakten var betydligt högre än vad jag var beredd på så kan jag lätt säga att tiden i 
Prag har varit den bästa upplevelsen som jag har haft på universitetet. Det positiva överväger det 
negativa med bra marginal och upplevelserna som jag hade och människorna som jag träffade kommer 
jag aldrig att glömma. Om man är sugen på ett miljöbyte från KTH och uppskattar ett hektiskt 
studentliv så kan jag starkt rekommendera CTU! 
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