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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Sofia Rylander  HT21 
Utbytesuniversitet     
Politecnico di Milano 
Utbildningsprogram     
Samhällsbyggnad, Miljöteknik och hållbar infrastruktur  
     
     

Min utbytestermin på Politecnico di Milano, Italien 

Innan avresa 
Jag har alltid velat åka på utbyte men att det blev just Milano var mer slump, jag la till Milano i sista 
stund som andrahandsval bara utifall att jag inte skulle få förstahandsvalet och sen var det Milano jag 
kom in på. Jag hade inte jättehöga förväntningar inför utbytet då jag inte alls visste vad jag skulle 
förvänta mig, men det blev väldigt bra och jag är jätteglad att jag kom iväg.  

Ankomst 
Jag tågluffade ner till Milano ca en månad innan skolstarten, varav tre veckor tillbringades på resa 
inom Italien och i Milano. Tågluffarkortet fick jag bidrag för som KTH tillsammans med Erasmus 
erbjuder. Jag kan starkt rekommendera att starta utbytet med att resa runt lite inom landet innan 
skolstart, jag tyckte jag kände mig lite hemma i Italien och Milano efter semester där så att börja 
plugga efter det kändes mer naturligt än om jag hade åkt ner direkt innan skolstart. Under första 
introduktionsveckan i skolan var jag med på en del ESN aktiviteter och lärde på så vis känna lite nya 
människor. Det fanns även möjlighet att skaffa en ”buddy” från skolan men det var inget jag gjorde.   

Ekonomi 
Jag fick Erasmus stipendium samt CSN med tillägg för utomlandsstudier och det täckte alla kostnader. 
Mina utgifter blev lite högre än om jag hade pluggat hemma då jag unnade mig mer som 
restaurangbesök, resor osv. Stort sett är priserna i Milano samma som i Stockholm, dock mycket 
billigare att äta ute och att resa med kollektivtrafiken.   

Boende 
Jag hade först bokat boende med en tjej från KTH via AirBnB men tre dagar innan vi skulle flytta in 
blev våran bokning avbruten av lägenhetsägaren, jag skulle därför vara lite försiktig med att boka via 
AirBnB då det inte finns några garantier för att värden kan avboka. Det blev efter det några intensiva 
dagar av lägenhetsletande som slutade med att en bekant kunde hyra ut till mig. Jag bodde söder om 
campus Leonardo i ett område som heter Calviarate, det är lite längre ifrån campus än vad majoriteten 
av studenterna bor men det gick enkelt att ta sig till Campus med buss (ca 10 min) eller gång.  

Universitetet och studierna 
Politecnico är ett stort universitet som är uppdelat i flera campus, ett litet i Lecco, ett i Bovisa och ett i 
Citta studio. Citta studio och Bovisa är de största och ligger ca 45 min från varandra. Jag hade bara 
kurser på Leonardo, det som ligger i Citta studio. Speciellt för i år va att många kurser va både online 
och på plats så även om du hade överlapp kunde du häng med i alla kurserna. Generellt sett hade jag 
mindre grupparbeten och löpande uppgifter/labbar under terminens än vad jag har haft på KTH. I och 
med mindre eget arbete blev inlärandet mer passivt och en hel del långa föreläsningar. Jag hade inte så 
mycket pugg under terminen utan mesta delen av plugget blev koncentrerat kring tentaperioden som 
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ligger i slutet av terminen. Man läser alla terminens kurser samtidigt och har sen en lång tentaperiod i 
januari-februari, med omtentor i februari. Nivån på tentorna va väldigt varierande beroende på 
professor. Tentorna är mycket kortare än på KTH, mina va från 60 till 90 min så mitt största problem 
va tidsbrist då jag inte är van med samma tidspress sen tidigare.  

Kurser 
Jag sökte endast valbara kurser. Det va väldigt enkelt att pussla om bland kursvalen väl på plats i 
början av terminen ifall man hade ångrat sig, hittat nån ny kurs eller liknande. Här kommer en lista på 
de kurserna jag läste: 
 
097461 Ecosystems Conservation and Management –Mestadels beräkningar och användning av olika 
modeller för att beskriva populationsutvecklingar. Kursen va väldigt strukturerad och det framkom 
vad som förväntades av dig, en av mina bättre kurser på det viset. Tentan va online och open book. 
 
054333 Management and Finance of natutal risks – Kursen tog upp försäkringsmetoder och andra 
finansiella metoder i samband med naturkatastrofer samt en del statistik, jag har bara läst en 
ekonomikurs och en statistikkurs sen tidigare och det var tillräckligt för att hänga med. 
Föreläsningarna va väldigt långa och inte så entusiasmerande, dock var ämnet i sig helt okej och 
tentan som va open book va inte så svår.  
 
057728 Solid waste Management and Treatment – En väldigt bred och omfattande kurs med både en 
teoridel och en beräkningsdel. Jag tyckte kursen va intressant innehållsmässigt men tentan va svår 
med både en skriftlig och en muntlig del. Kursen innehöll även ett grupparbete.  
 

Staden och landet 
Jag hade varit i Milano en weekend tidigare och va då inte helt såld på staden men att leva där och att 
vara en turist är stor skillnad, staden har växt på mig och nu gillar jag  Milano starkt. Det finns mycket 
bra restauranger, bar-kvarter, mysiga gator, vackra gamla byggnader mm. Några tips är Pizza am som 
hade enligt mig den bästa pizzan, kedjan Grom som har riktigt god glass och la Sideria där du kunde 
du få traditionell Italiensk mat och hur mycket egengjord cider som du ville för 25 €.  I och med att 
Milano ligger så centralt är det enkelt att resa till omringliggande städer, jag besökte bla, Como, 
Bergamo, Rom, Turin, Genova, och Venedig.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Det absolut bästa med utbytet va alla människorna jag lärde känna. Eftersom vi alla Erasmus-
studenter va i samma situation upplevde jag det enkelt att hitta vänner att umgås med. Jag upplevde 
också att Italienarna var väldigt öppna och inkluderande och bjöd med oss erasmusstudenter på 
mycket. Vi åt mycket Apertivo, ett koncept där man betalar ca 10 euro för en drink och så inkluderas 
det större tilltugg eller ibland buffé beroende på ställe. Som jag nämnde tidigare gjorde jag också 
många mindre resor inom Italien då Milano ligger så bra till. Jag fixade också ett gymkort på skolans 
gym, det kostade ungefär som ett gymkort gör i Sverige och de hade allt man behöver.   

Hållbarhet 
Kollektivtrafiken va bra och prisvärd, Milano är också en bra stad för cykel om man föredrar det, det 
finns bra och prisvärda cykelpoolar man kan använda sig av eller köpa en cykel begagnat.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Generellt sätt är jag väldigt nöjd med mitt utbyte och jag har lärt mig mycket om olika kulturer och fått 
vidgade perspektiv. Jag skulle inte rekommendera Pilotecnico om du i första hand är ute efter bra 
studier, jag tycker standarden gällande kurser är bättre på KTH. Men är ditt fokus på att möta andra 
internationella studenter, ta del av den Italienska kulturen och få nya upplevelser så kan jag varmt 
rekommendera Milano!  
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