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Mötte fantastiska människor men universitetet var inte att leka med 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte för att jag ville uppleva något nytt, träffa nya kompisar och lära känna nya och 

spännande kulturer. Jag ville åka till Nederländerna men där kunde jag endast åka på våren under det 

fjärde året och det passade inte mig. Tänkte att Belgien lät spännande. Hade en del förväntningar men 

mest gällande den sociala biten. Behövde ej söka visum eller vaccinera mig mot något nytt innan 

avresa.  

Ankomst 

Anlände strax över två veckor innan skolstart. Det fanns ett mottagande med föreläsningar om bra tips 

från skolan. Upplevde de som att de mest försökte stressa upp oss. Studenterna anordnade en 

mottagning för de belgiska studenterna endast. Det fanns ett fadderprogram men en fadder hade bara 

en internationell student och det var många fler internationella studenter som sökte programmet än 

de inhemska så de allra flesta jag känner till blev utan fadder. 

Ekonomi 

Fick inga bidrag från KTH. Upplevde att prisnivån var ganska hög. Speciellt i staden vi bodde. Det gick 

att klara sig med CSN plus Erasmus men det var inte lätt och många månader gick jag back. 

Boende 

Fick ett boende via skolan precis innan avresa. Det var skönt att få det fixat innan avresa och bra att 

jag inte behövde betala överpris som många på den privata marknaden gjorde. MEN, kontakten med 

universitetet gällande boendet var inte smidigt. Vi fick inte påtala brister med personalen på boendet 

som kunde hjälpa oss direkt utan vi behövde vända oss via skolan. Detta gjorde att allt tog onödigt lång 

tid. Vi fick många passivt aggressiva mejl om att vi misskötte oss/bröt mot kontraktet vilket jag inte 

upplevde att vi gjorde. Bodde nära Campus och det var skönt. Boendet hade ett gemensamt kök men vi 

hade ett privat badrum. Betalade 400€ per månad. 

Universitetet och studierna 

Universitetet hade kurser och program inom i stort sett alla ämnesområden. Undervisningen var mer 

strikt och en del föreläsare krävde obligatorisk närvaro i salen. De var i allmänhet ovilliga att svara på 

frågor. Jag läste kurser på engelska. En dag är inte särskilt olik en från KTH men den genererar 

mycket mer stress då man inte får något stöd av skolan. Det fanns språkkurser men vi fick ingen 

information om dessa. De nämnde bara språkkurser specifikt för ingenjörer men de krävde 

förkunskaper. De fanns kurser på nybörjarnivå men hur man hittade info om dessa i tid är för mig 

oklart. 
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Kurser 

Kurserna var av varierande kvalitet. Kan inte säga att jag är direkt nöjd. 1 och 7 var okej men ganska 

tråkiga. 2 krävde förkunskaper trotts att det inte stod så den hoppade jag av. 3, 5 och 6 var okej 

utformade och rätt intressanta. 4 hade orimlig arbetsbörda, rimlig kurs men inte för 4ECTS, den 

motsvarar snarare närmare 10 ECTS. 

Läste kurserna:  

1. Geographical information systems G0P10B 

2. Fundamentals of artificial intelligence H02A0A 

3. Landscape architecture H03N1A 

4. Traffic engineering H0A07A 

5. Transport infrastructure planning and appraisal H0T92A 

6. Public transportation, design and management H0T93A 

7. Geographical information systems I0N62A 

Staden och landet 

Trevligt land med många fina hus i städerna. Upplevde landet som mer konservativt än väntat och det 

var en tydlig uppdelning av landet mellan Flandern och Vallonien. Landet var mer hierarkiskt än jag 

var van vid och det var inte kul. Maten var okej men mycket kultur kretsade snarare kring öl. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Vi umgicks med de vi bodde med. VI hade sjukt kul tillsammans. Ibland gick vi på organiserade event 

men upplevde aldrig att de var särskilt bra uppstyrda. Ibland bokade vi en volleybollplan och spelade 

tillsammans eller besökte en bar eller gick på bio. 

Hållbarhet 

Det gick att resa med tåg, vilket jag också gjorde men det tog närmare 24 timmar. Jag tyckte inte att 

det var allt för jobbigt då jag ändå var där så pass länge. Det fanns hållbar mat att köpa. Köpte inga 

kursböcker men det mesta var nytt och man uppmanades att printa allt vilket i min mening var helt i 

onödan. Särskilt förstår jag inte var för man ska lämna in uppsatser i pappersformat. Har aldrig 

någonsin behövt göra det tidigare.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Åk till ett annat universitet 


