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RESEBERÄTTELSE Namn 

Isabella Nilsson 

År och termin för utbyte 
ht21/22  

Utbytesuniversitet 
EPFL Ècole polytechnique fédéral de Lausanne 

Utbildningsprogram 
MSc Sustainable Technology 

En utmanande men givande termin i vacker miljö 

Innan avresa 
Jag sökte utbytet på EPFL då jag även tidigare studerat utomlands och varit på utbyten och upplever 
att det är otroligt givande att få testa på att bo i nya städer och länder. Både sett till det kulturella 
utbytet och att man får träffa massa nya människor, men också för att se hur det skiljer sig 
akademiskt, ett nytt perspektiv. Jag valde även EPFL på grund av skolan goda rykte och anseende 
samt för att det är fransktalande då jag även ville studera franska under utbytet. Jag behövde inte 
ordna några vaccinationer, visum eller annat innan jag åkte.    

Ankomst 
Jag var nere en vecka innan kursstart då det var en del aktiviteter den veckan och man behövde hämta 
upp ID kort osv. Det var väldigt mycket organiserade events och mottaganden. Det är en väldigt 
engagerad och diversifierad kårverksamhet med närmre hundra mindre grupper och organisationer 
för olika intressen, man fick väldigt mycket info kring detta på mailen första månaden. Man hade även 
möjlighet att ta en gratis språkintensivkurs i två veckor innan skolstart.   

Ekonomi 
Det var väldigt dyrt generellt i Schweiz, men samtidigt ordnade skolan en hel del events där dryck och 
mat såklart var anpassat till studenter. Jag kunde få ett erasmus plus stipendium då man inte kunde ta 
emot SEMP stipendiet från Schweiz på grund av att man då inte samtidigt kunde ta emot CSN. Men 
KTH var bra på att informera om detta. Då jag har jobbat tidigare och är över 27 kunde jag få mer CSN 
lån vilket hjälpte, men jag skulle ändå/annars rekommendera att ha sparat lite pengar till terminen för 
det finns otroligt mycket vackert att se runt omkring i regionen, och tågbiljetterna var hyfsat dyra. 
Även lokaltraffikskortet kostar ca 900kr/månad viket du behöver om du inte bor nära skolan. 

Boende 
Trots att jag var ute i väldigt god tid var det omöjligt att få ett rum via skolan. Fick reda på att alla 
computer science elever hackar systemet och tar rum när de blir tillgängliga. Istället hittade jag rum 
via en facebook grupp, det finns flera stycken då det är otroligt många studenter (på 4 stora 
universitet) i Lausanne. Var ute i god tid. Det kan också vara väldigt dyrt, betalade 800 franc för ett 
rum inneboendes. Jag bodde i Pully, öster om Lausanne, vilket var otroligt vacker, nära till sjön. Jag 
skulle rekommendera att bo i Lausanne eller österut så att man ser lite mer än bara skolområdet, trots 
att man då har ca 30 min till skolan.  

Universitetet och studierna 
EPFL är ett väldigt stort universitet, ca 16000 elever, vilket märks. Samtidigt måste jag säga att skolan 
är väldigt fin och det är ett väldigt trevligt skolområde med intressanta byggnader, vissa av prisbelönta 
arkitekter. Även en otrolig utsikt. Jag upplevde att det var lätt att känna sig hemma där, trots 
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storleken. Studietempot är mycket högre än KTH, du läser ungefär dubbelt så många kurser och t.ex. 
är en 3p kurs på epfl lika mycket arbete – eller mer – än en 7,5p kurs på KTH. Många frågade mig 
varför jag tog ett utbyte där med tanke på att de pluggar så mycket. Samtidgt ska man inte bli avskräck 
tycker jag. Jag upplevde att jag aldrig jobbat så hårt tidigare i skolan, men det var lika mycket mer 
belönande när man väl klarat av det. Och jag lärde mig väldigt väldigt mycket. Det ska tilläggas att jag 
är lite äldre än de jag pluggade med, jag är 29 och var därför inte lika intresserad av det klassiska 
studentlivet, då jag redan haft det när jag var yngre. Så är man ute efter det kanske det inte är helt rätt. 

Kurser 
Jag läste både på arkitekturskolan och på Environmental Science and Engineering. På arkitektur tog 
jag en otroligt intressant Design Studio, FAR (Ullal och Vanucci) där vi gjorde ett projekt i humanitär 
arkitektur i Syd Sudan. Där tog jag även Constructing the View: Still life och Architecture in the age of 
acceleration. Dessa var väldigt intressanta bägge två, framför allt den sistnämnda.  

På den andra skolan läste jag Life Cycle Assessment in Energy systems, Material and Energy Flow 
analysis och Solid waste engineering. Dessa var också väldigt bra och omfattande, förutom kanske 
Solid waste engineering där upplägget egentligen var bra men läraren lite otydlig, samtidigt var den 
”enklare” än de andra två.  

Jag läste även franska vilket inte var för ansträngande, det var ett test på slutet men var inte så svårt. 
Trevlig grupp! 

Det ska tilläggas att om man som jag läser på två skolor var det väldigt meckigt att få ihop schemat, 
vilket man gör precis innan terminen börjar själv på en plattform. Man kan även signa upp för många 
fler credits än man ska ta och så får man testa runt i två veckor innan man bestämmer sig, det tyckte 
jag var väldigt bra!  

Staden och landet 
Tycker otroligt mycket om Schweiz då det är väldigt vackert, naturen är alltid tillgänglig och generellt 
fungerar saker smidigt. Framförallt att man kan ta tåget till alperna och vandra eller åka skidor på en 
timme eller mindre. Lausanne var också en väldigt vacker stad med otroligt mycket att erbjuda för att 
bara ha ca 140000 inv. Teater, dans, konst natur, utegym, utställningar. Då det är 4 framstående 
universitet i staden är den väldigt studentanpassad.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Ärligt talat studerade jag mest, då satt jag oftast i skolans fina bibliotek eller på ett fik i stan. Annars 
sprang eller promenerade jag mycket längst med sjön och gick på Dancehall en gång i veckan på en 
dans studio i stan. Jag la undan 4 helger då jag åkte och vandrade och åkte till paris en vända 
(snabbtåg på bara 3h), men annars var det bara plugg.  

Hållbarhet 
Jag tog tåget ner vilket jag tyckte var en superhärlig upplevelse, träffade flera andra trevliga studenter 
som skulle till andra städer på vägen ner så man kände någon typ av europeisk samhörighet. Skolan, 
och staden, gjorde det enkelt att leva relativt hållbart då de inte hade engångsprodukter på campus 
utan alla restauranger hade ett delat system men pantsatta tallrikar osv man lämnade in, samt väldigt 
mycket källsorteringsstationer överallt. Transport var också smidigt med tåg överalllt, de har tom en 
tunnelbana i den lilla staden. Man kunde träna utomhus på utegym och det var mycket information 
om hållbarhet och uppmuntran.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Åk! 


