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Kära Milano 

Innan avresa 

Att åka på utbyte kändes ganska så självklart för mig när jag fick reda på möjligheten. Jag valde just 

Italien för att jag varit där förr och älskade landet. Jag kände stort intresse för att uppleva kulturen i 

landet under en längre tid och leva som lokalbo. Att det blev just Milano var också för att det var en 

stor stad med ett tekniskt universitet som passade min inriktning. Jag läste Italienska A1 våren innan 

utbytet och utöver det förberedde jag mig inte särskilt mycket. Jag bokade ett flyg dit, bokade boende 

för de nästkommande två veckorna via Airbnb och hyrde ut min lägenhet här hemma.  

Ankomst 

Jag åkte ner till Italien cirka två veckor innan skolstart för att utforska staden och leta boende. Under 

den tiden fanns även en mottagning på två veckor där dagarna kunde bestå av 

introduktionsföreläsningar och kvällarna kunde bestå av tillställningar anordnade av 

studentorganisationen ESN. ESN – Erasmus Student Network - anordnade utflykter och tillställningar 

för internationella studenter varje vecka sedan dess. Jag hakade på en vandringsresa i Alperna, en 

”city tour”, matlagningskurs och ”tandem night” vilket var väldigt poppis! På helgerna kunde man 

också räkna med en stor uppsamling studenter på Piazza Leonardo! Den så kallade ”fiscal code” som 

kan efterfrågas fick jag automatiskt av universitetet – det visste jag dock inte då och lyckades därmed 

haffa åt mig två stycken sådana.  

Ekonomi 

Inför utbytet så fick jag Erasmusstipendiet och tog merkostnadslån utöver det vanliga hos CSN. Jag 
skulle säga att man absolut klarar sig på det (merkostnadslån är heller inte nödvändigt), men om man 
har högre krav på boende och vill göra en del utflykter så kan det vara bra att ha en summa sparad sen 
innan då jag skulle säga att flyg/resekostnader + deposit täcker de 75% av Erasmus som man får innan 
utbytet. Som student får man fina rabatter på turistattraktioner och museum (ibland kunde ESN-kort 
behövas, vilket är ett kort man kan skaffa för 10 euro i skolan). Att äta och dricka ute kunde vara 
billigare än i Sverige. Vin och kaffe ute är generellt billigare än vatten. 

Boende 

I cirka två veckor bodde jag på Airbnb medan jag och en vän frenetiskt letade boende på hemsidor och 
lade upp annonser i diverse facebookgrupper. Det slutade med att vi skrev ett privat kontrakt efter 
kontakt med en person på Airbnb. Vid tillfället i och med covid-19 så kunde man endast hyra en 
månad i taget och det skulle även innebära att Airbnbs egna kostnad skulle läggas på varje hyra. Vi 
bodde till slut i en toppen lägenhet i området Acquabella som hade gångavstånd från skolan och nära 
många av mina nya vänner som också precis påbörjat sitt utbyte. Oavsett om du/ni letar lägenhet på 
plats för att känna av områdena eller letar hemma – boende kommer lösa sig. Vi betalade en ganska 
stor summa för vår pampiga lägenhet, men jag skulle annars säga att de flesta bodde i ett rum i 
kollektiv där de betalade cirka 500-700 euro. Var även beredda på att få betala en månads deposit. 
OBS! Om du/ni letar privata kontrakt, glöm inte: är erbjudandet för bra för att vara sant, så är det 
troligen det – och skicka inga pengar förrän ni mött hyresvärden och sett lägenheten IRL. 
 
Tips på sidor/grupper: 
idealista.it – för långtidsboende i Milano 
dovevivo – många jag lärde känna hyrde rum via dessa 
Facebookgrupperna Milano Affitto studenti universitari appartamenti, APPARTAMENTI & STANZE 
IN AFFITTO | MILANO och alla studentgrupper som berör Polimi International Students. 
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Universitetet och studierna 

Universitet är ganska stort och bedrivs på två campus: Campus Leonardo som är det äldsta (som jag 

läste på) och Campus Bovisa som tyvärr var på andra sidan stan. Jag läste alla mina kurser på 

engelska, och många lärare var bra på engelska (vilket jag inte skulle räkna med utanför campus). 

Inför utbytet läste jag Italienska A1 så jag läste ingen språkkurs på plats (men det erbjöds online pga 

covid).  

Kurser 

BIM Fundamentals and applications 052331 (6 credits) 
- Superrolig kurs! Man fick en grundlig genomgång av programmet Revit och fick sedan göra ett 

eget projekt i Revit. Tentan var sedan en skriftlig tenta som inte var för svår (påståenden med 
sant eller falskt, 60 frågor på 60 minuter, 1p för rätt var och 0.5p för fel svar). 

 
Advanced construction materials 096560 (9 credits) 

- En väldigt omfattande kurs och väldigt mycket teori att ta in, men väldigt bra kunskap att 
kunna! Den kändes liksom vettig. Examination via en skriftlig tenta med samma upplägg som 
BIM (fast med flervalssvar) samt en muntlig tenta som man gjorde om man klarade den 
skrivna. 

 
Geotechnical design 056261 (10 credits) 

- En något rörig kurs, jag kan inte påstå att jag förstod allt. Det var väldigt mycket teori och inte 
så mycket tillämpning/räkna. Kursen innehöll två obligatoriska projekt som var väldigt 
jobbiga att göra. I projekten var det en hel del excel och grafer att göra. Tentan var muntlig och 
baserades på kursinnehållet och de två projekten. 

 
Advanced soil and rock mechanics 055756 (6 credits) 

- Också här en hel del teori, inte så mycket praktisk tillämpning. Muntlig tenta där man 
behövde lära sig väldigt mycket detaljer.  

Staden och landet 

Helger och lediga dagar spenderades ofta på vift! En tågresa bort fanns nämligen Venedig, Florens, 
Verona, Trento, Sirmione och Como! Lago di Como är en alpsjö med många omkringliggande byar 
som var magiskt vackra! Varenna, Bellagio eller Como San Giovanni är väl värda ett besök. Sirmione 
rekommenderas också om man även vill besöka Lago di Garda vilket även det är en supervacker sjö. 
Att hyra bil och dela på flera var inte alltför dyrt och som student kunde du även få rabatt på Hertz – 
det blev en solklar roadtrip och både Varnezza i Cinque Terre och Portofino blev besökta. 

 

Vilket utbyte jag fått i denna stad! Såklart behövde hela staden utforskas. Supermysigt att gå till fots, 

hyra cykel eller titta ut genom en av alla de gula spårvagnarna. Missa inte att Leonardo Da Vinci bodde 

en tid i Milano och att hans målning Nattvarden/Den sista måltiden finns till beskådning här. 

 

Brera – lummigt och mysigt område med många härliga restrauranger 

Navigli – vid den stora kanalen – här är det uteservering deluxe under sommartid 

Parco Sempione – megastor park med slottet Sforzesco 

Chinatown – trevligt utbud av restauranger 

Porta Venezia – har den stora shoppinggatan Corso Buenos Aires 

Garibaldi – modernt område med skyskrapor, nära till Corso Como som är en supernajs gata! 

Centrale/Lambrate/Cadorna – har tre stora tågstationer för regionala tåg 

San Babila/Duomo – turisternas mötesplats, shopping och den väldigt vackra katedralen 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag skaffade ett gymkort på det superfräscha nybyggda gymmet vid skolan, vilket kostade cirka 30 

euro per månad om skulle ha tillgång till pass också. Något värt att notera är att man behövde utföra 

en ”medical exam” för cirka 25 euro, vilket kunde göras i anslutning till gymmet men du behövde 

däremot boka en tid (och tiderna tog snabbt slut)! Skolan arrangerade även ett lopp ”Polimirun” (går 

en på respektive termin) på 10 km som gick genom hela staden mellan de två campusen. Även om det 
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var otroligt jobbigt så var det ganska häftigt hur de stängde av delar av stan för att man skulle kunna 

springa genom den! 

Många eftermiddagar spenderades med de nyfunna vännerna och det blev en del aperitivo! Aperitivo 

är ett koncept som börjar efter lunch och slutar någon gång vid middagstid (om ens då?). Köp en 

drink/dryck och få mat eller snacks! Vad man fick berodde såklart på vart man var och vad man fick 

betala. För tre euro vid campus kan du få chips och en aperol spritz to go, medan vid Piazza Sempione 

kunde du få en valfri drink och en måltid som räckte till middag. 

Hållbarhet 

Milano hade tre stora tågstationer med bra förbindelser till både små och stora städer. Det är möjligt 

att åka tåg till Sverige också. Hade det inte varit för covid-19 hade jag nog tagit tåget till Milano 

(dessutom kan du få ersättning för att ta tåget till utbytet). Några av mina vänner köpte en begagnad 

cykel för 50-100 euro medan jag och andra antingen gick eller använde ATM-kortet som kostade 20 

euro i månaden. Man kunde även hyra cykel månadsvis. Med den kunde man inom de närmsta 

zonerna åka med alla bussar, spårvagnar och tunnelbanor. Tips för ATM-kortet: ha ett passfoto klar 

(finns fotoautomater på typ varenda t-banestation) och boka en tid i ATM-appen för att fixa ditt kort. 

Själva kortet kostade 10 euro och det kunde fyllas på i de flesta kiosker. Att åka med regionaltåg var 

ganska billigt men tiderna kunde vara väldigt opålitliga ibland. Trots covid så fanns det ingen 

begränsning på antalet som kunde åka med ett tåg, så för att säkra en sittplats skulle jag tipsa om att 

vara där i god tid.    

 

Tips på tågbolag/appar: 

-Omni 

-trenitalia 

-trainline    

Övrigt/tips 

Tipsar om följande restauranger/barer: 
- Mi scusi: mummigt pastaställe där du kan kombinera din egen pasta 
- Signorvino: vin och pastaställe som fanns på flera ställen 
- La proscuitteria: trevligt ställe som serverar stora schark/ostbrickor (Brera och Navigli) 
- Dazero: pizzaaaaa 
- Auum: underbar pizza i Acquabella 
- Bokok: toppen östasiatisk restaurang i Chinatown 
-Lúbar: inredningen var godast 
-Baobar: fusion  
- Osteria da fortunata: ostig pastaaa! 
-Terazza Aperol eller Duomo21 - spektakulär utsikt över Duomo 
 
Övriga tips: 
-Galleria Vittorio Emanuele II 
-Fondazione Prada – coola utställningar 
-Teatro alla Scala 
-Terassen ovanpå Duomo 
-Nattvarden/Den sista måltiden av Leonardo Da Vinci 
-Besök en av Franciacortas vingårdar om du gillar prosecco, vi åkte till Quadra 
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