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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 
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Är Prag så fint som bilderna visar? Svaret är JA, och faktiskt ännu 
bättre än så! 
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Innan avresa 
Jag hade faktiskt inte tänkt åka på utbyte alls när jag började på KTH, men efter att ha hört andra varit 
på utbyte och hade så mycket positiva upplevelser av det började jag ändra mig. Jag tänkte ”jag kan 
söka så kan jag ju bara strunta i det om jag verkligen inte vill åka sen”. Egentligen skulle jag ha åkt till 
Österrike våren 2021 under mitt första år på mastern, men eftersom COVID kom och vände upp och 
ner på världen fick jag tänka om. Jag kunde ha låtit bli att söka utbyte igen men jag gav mig in i 
processen ännu en gång med sikte på höstterminen 2021 istället. Eftersom jag inte riktigt var nöjd med 
kurserna i Österrike ändrade jag mig och sökte till Tjeckien och Prag istället. Förutom att Prag hade ett 
större utbud av kurser har Prag som stad lockat mig länge också. Bilderna som jag sett på alla vackra 
gamla byggnader och vattnet som snirklar sig under broarna, kan det vara så fantastiskt i verkligheten 
också? Svaret är JA, det är så bra och ännu bättre!  

 

Ankomst 
Hela resan ner hade jag en klump i magen och ville bara åka hem, helt normalt skulle jag säga nu i 
efterhand. Så många andra utbytesstudenter som jag har mött kände likadant. Jag åkte ner tre dagar 
innan mottagningsveckan började. På den tiden hann jag finna mig till rätta med boende och staden 
och klumpen i magen försvann efter första dagen. Jag tror Prag är en stad man har lätt för att tycka 
om, mycket att se och lätt att ta sig runt aningen till fots eller med kollektivtrafiken. Innan avresan 
kunde man anmäla sig till att få en fadder i Prag vilket jag kan rekommendera att göra. Dock var han 
själv bortrest dagen då jag anlände till Prag, annars hade han mött upp mig på flygplatsen och hjälpt 
mig hitta till mitt boende. Det gick som tur var bra ändå, men sen när han var tillbaka i Prag hjälpte 
han mig med månadskort till kollektivtrafiken, visade massa utsiktsplatser runtom i Prag och sen har 
jag kunnat skriva och fråga honom om det har varit några andra praktiska saker jag har funderat på.  

Som sagt var det en mottagningsvecka. Den var inte lika fullspäckad som mottagningen är på KTH 
men de hade första dagen ett informationsmöte på dagen och sen på kvällen ett evenemang. Andra 
dagen var det registrering på de olika fakulteterna samt information om kommande resor som de 
anordnade. På onsdagen anordnade de ”Prague Discovery Games” och på kvällen en tjeckisk 
kulturafton. De resterande dagarna var för de resor som de hade anordnat, det var först till kvarn som 
gällde på de resorna och platserna tog slut snabbt.  

Jag tycker verkligen att man ska vara med på introduktionsveckan eftersom man träffar så mycket 
människor och snabbt hittar likasinnade. De allra flesta är ju ändå på utbyte för att träffa och lära 
känna andra människor och eftersom vi är i samma situation, att man inte känner någon sedan 
tidigare, gör att folk faktiskt öppnar upp sig snabbare. 

 

Ekonomi 
Prag är väldigt billigt om man jämför med Sverige, i alla fall när det kommer till mat och dryck! Jag 
hade som vanligt mitt studielån från CSN och sökte Erasmusbidraget. Sen finns det massa andra 
stipendier via olika organisationer som man kan söka. Jag spontansökte till några, hoppades inte på så 
mycket men tack vare att jag faktiskt gjorde det fick jag en summa på 5000 kr från Sveriges 
Ingenjörer, så det var helt enkelt värt att bara testa.  

Andra utgifter som kan tillkomma är till exempel medlemsavgifter för att vara med i studentkåren, de 
som anordnar alla aktiviteter som man kan var med på under terminen. För min del var det även en 
engångsavgift på boendet för att få tillgång till internet, gym, ett större kök (vilket jag aldrig nyttjade) 
och andra saker/rum som jag inte heller utnyttjade, men det var absolut värt för att få internet och 
gym. 
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Lättaste sättet att snabbt ta sig runt i Prag är med kollektivtrafiken. Det finns spårvagnar, tunnelbana 
och bussar. Om du är student under 26 år har du dessutom otroligt bra priser för detta då du får 70% 
rabatt! Jag var/är tyvärr över 26 år men min fadder hjälpte mig gå runt det, hehe…  

 

 

Boende 
Jag valde att ansöka om studentboende via universitetet. Det var faktiskt riktigt svårt att förstå om 
man ansökte på rätt sätt men jag fick till det till slut. Man skulle skriva in sitt första och andrahandsval 
och jag är väldigt glad att jag fick mitt förstahandsval, Masarykova kolej. Vad jag har förstått är 
standarden väldigt låg på många andra boenden, vårt boende var ”100 gånger bättre” enligt en av 
faddrarna här. Boendet ligger 5 minuters promenad från campus vilket var otroligt skönt, men om 
man har föreläsningar någon annanstans utanför campus är kollektivtrafiken bokstavligt talat bara 
runt knuten till huset. Jag tror månadsavgiften var 1500kr, det var också en av anledningarna till 
varför jag ville bo i studentboende, så jag kunde lägga pengarna på andra roligare saker.    
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Universitetet och studierna 
Czech Technical University är ett tekniskt universitet med många civilingenjörsinriktningar men det 
finns även en byggnad bara för Arkitektstudenter, så som på KTH. För min del tycker jag att själva 
undervisningen skiljde sig helt mot KTH. Det kan såklart ha med mina kursval att göra men jag tror 
generellt de jobbar på annat sätt i Prag. Jag var van att läsa tunga beräkningskurser från KTH, då jag 
har läst mastern Husbyggnads- och anläggningsteknik, men i Prag blev det någonting helt annat, både 
positivt och negativt kanske. Vissa kurser var väldigt teoretiska, andra var mer arbete själv eller i grupp 
och vissa kurser var för ”roliga” och lättsamma för att ens kännas som en kurs. Jag läste alla mina 
kurser på engelska, vilket är ännu en av anledningarna till varför jag valde Prag för det stora utbudet 
på just engelska. De hade även språkkurser men det var inget jag valde att läsa, tjeckiska är ett väldigt 
svårt språk.    

 

 

Kurser 
Jag utnyttjade mina 30 valfria HP och läste endast valfria kurser under utbytet. I Sverige är det svårt 
att veta hur kurserna kommer ligga i schemat, var därför beredd på att behöva byta runt när du väl är i 
Prag för att få både poängen och kurserna att gå ihop. Det var rörigt de första 2 veckorna ungefär men 
det kommer lösa sig. När du söker kurser i Sverige kan du direkt söka fler än vad du kommer läsa då 
ser du direkt i ditt schema väl i Prag hur de kommer ligga och hur krockarna ser ut. Annars är det bara 
att ändra och byta väl på plats, det gjorde jag. Även fast vissa kurser överlappade varandra i schemat 
gjorde det oftast inget, vissa föreläsningar slutar ändå tidigare än vad som står och beroende på kurs 
kan de vara mer eller mindre helt föreläsningsfria och mer individuellt arbete.  

Building Structures 3, 124BS03 

Den här kursen var helt teoretisk. Vi var en klass på 7 personer vilket gjorde att det blev mycket 
diskussioner mellan oss och läraren på ett positivt sätt. Den handlade om integrationen mellan olika 
byggnadsdelar, hur man ska tänka och varför man bör tänka på dessa saker när man bygger. Ibland 
kunde dock läraren prata väl länge och dessutom är raster är inget som tjeckiska lärare vet vad det är 
men man kan alltid be om en. Kursen slutade med en skriftlig tenta på ungefär 2 timmar.  

Civil Engineering in Developing Countries, 124EDC  
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Den här kursen var en av de som jag valde som krävde lite mer arbete. De första tre veckorna höll 
läraren föreläsningar om att bygga i utvecklingsländer och hur man bör tänka. Han har väldigt mycket 
erfarenheter och visade oss arbeten han gjort. Jag tyckte det gav nya insikter och var väldigt givande. 
Varför det krävde mer arbete var för att under kursens gång gjorde vi ett grupparbete där vi skulle 
själva leta upp en plats i världen där vi ville hjälpa till genom att bygga en skola, sjukhus osv. Kursen 
slutade med en presentation av vårt arbete av denna byggnad och plats. 

Interior 1, 129IN1 

I den här kursen skulle vi designa en lobby på två våningar. Den innehöll inga föreläsningar utan vår 
lärare sa åt oss vad hon ville att vi skulle ha gjort till varje vecka, vi visade vårt arbete och hon gav oss 
feedback, sen var det bara eget arbete. Jag tyckte det var väldigt roligt och helt annorlunda mot andra 
kurser på KTH eftersom det var mer kreativt. Däremot var det lite krångligt att förstå vilka program 
man skulle använda sig av. Tips nu i efterhand är att använda sig av Sketchup från början och sen 
Lumion för att få till snygga illustrationer. Om man inte har möjlighet att ladda ner dessa program så 
har skolan datorer man kan sitta vid. Kursen slutade med att visa upp posters av sitt arbete.  

Prague Architecture. Field Trips, 129TWP 

Inför varje lektion fick vi veta var vi skulle ses för att sedan bli visade en byggnad och fick höra om dess 
historia. Efter varje lektion skulle vi sedan för hand skriva en A4 sida om någonting intressant med 
byggnaden och jämföra med någonting från vårt hemland. Jag hade förväntat mig mer från denna kurs 
eftersom Prag har så många fantastiska byggnader men om man vill ha lätta HP så är det absolut en 
kurs att välja.  

Steel Structures 2, 134ST02 

Det här var också en av de lite med krävande kurserna. Vi hade föreläsningar med mycket teori. Under 
kursens gång hade vi 5 stycken beräkningsuppgifter som tog en del tid men som jag nu i efterhand 
tycker var bra för vi fick använda och lära oss mycket av Eurokod. Kursen slutade med enskild muntlig 
tenta på 20-30 min där läraren frågade om hur man skulle tänka med olika metoder för design av olika 
stålkomponenter. Om man har förståelse för de uppgifterna man gjort under kursens gång kommer 
tentan gå utmärkt. 

Landscape Heritage, 127LAHE 

Den här kursen och kursen nedan, ”Transformation of Cultural Landscapes”, slog läraren ihop till en 
kurs. Skillnaden blev att slutrapporten man skulle skriva blev antingen 10 eller 20 sidor lång beroende 
på om man läste båda eller bara en av dem. Det här tycker jag verkligen är en kurs/kurser man borde 
ta. Varje vecka tog vår lärare med oss till en park eller trädgård runtom i Prag. Han visade oss ställen 
som vi antagligen aldrig hade hittat själva eller vetat om, om inte han visat oss dem. Han kunde både 
berätta historian bakom trädgårdarna men även om närliggande byggnader, därför tycker jag att den 
här kursen var mer intressant och rolig än ”Prague Architecture. Field Trips”, så om du väljer mellan 
dessa skulle jag rekommendera denna för då får du både historia bakom parker och byggnader.  
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Transformations of Cultural Landscapes, 127TCL 

Som jag skrev ovan var denna kurs sammanslagen med ”Landscape Heritage”.  

Diagnosis and Surveying of Historical Buildings, 124DSHB 

Den här kursen innehöll föreläsningar om hur man diagnostiserar byggnader om de har fått skador 
vad de har uppstått ifrån, även se om byggnaden har skador man inte ser med blotta ögat. Läraren var 
lite otydlig i början av kursen med hur vi skulle bli examinerade. Därför är det viktigt att läsa på 
kursens hemsida för att se hur just din kurskod examineras som. Det visades sig att antingen har man 
en kurskod där man skriver en rapport där man diagnostiserar skadade byggnader runt om i Prag samt 
håller en presentation om en byggnad från sitt hemland som är under upprustning eller så har man en 
muntlig tenta. 

 

Staden och landet 
Jag älskar Prag! Enligt mig är det en stad att lätt känna sig hemma och trivas i. Den är lätt att ta sig 
runt i och det finns så mycket fint överallt att se. Att gå runt i Prag själv känns heller inte otryggt som 
det kan göra i andra städer. När det kommer till språket är det 50% chans att personen du möter kan 
engelska eller inte. Ofta är det vuxna och äldre som inte kan engelska eller väldigt lite om de kan 
någonting alls. Man får peka och försöka göra sig förstådd på andra sätt. Ibland kan vissa kännas 
otrevliga men det är mest troligt på grund av språkbarriären. 
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Fritid och sociala aktiviteter 
För mig är fysisk aktivitet väldigt viktigt så för mig var det viktigt att hitta en bra park att löpträna i 
samt gym. Från mitt dorm var det ungefär 2 km till en väldigt trevlig park, Kralovska obora 
Stromovka, med många olika vägar att välja bland. I mitt dorm fanns det ett gym man fick tillgång till 
om man blev medlem i Masarka Club vilket jag absolut tyckte var värt. Via skolan kunde man också 
registrera sig för att vara med på olika sporter men platserna tog slut rätt snabbt på de populäraste.  

Förutom sport arrangerades av studentklubben andra aktiviteter så som mindre hiker, laserdome, 
kulturkvällar, skridskoåkning mm som man kunde hänga med på om man ville.  

Tips är att passa på att åka runt i Tjeckien eller till närliggande länder. Buss och tågbiljetter är väldigt 
billigt, speciellt för studenter. I Tjeckien åkte vi till Český Krumlov, Kutná Hora, Ještěd och Czech 
Switzerland, men det finns många fler fina ställen att åka till också. Utöver Tjeckien åkte vi till 
Dresden i Tyskland och Krakow i Polen. Men glöm inte bort att Prag går att utforska hur mycket som 
helst också!! 

  



     
     
 
 
 

 8 (9) 
 

 

  

  

 

Hållbarhet 
I vår enhet på studentboendet valde vi att själva sortera våra sopor och precis utanför byggnaden 
kunde vi slänga det i olika kärl. 

Mina kurser krävde ingen litteratur, men annars finns bibliotek med böcker om så skulle behövas.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag säger samma sak som en lärare sa på vårt första informationsmöte: ”om ni tänker att ni ska göra 
någonting, gör det direkt, vänta inte med det för tiden kommer att gå så fort!”. Tiden gick verkligen 
jättefort och mest tid fanns i början att göra saker. I mitten av vistelsen började man känna av 
skolarbetet mer. Så ut på upptäcktsfärd, så mycket du kan, gå ut och ät på restauranger och passa på 
att dricka billig öl! 

  

  

 

 


