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Jag valde att läsa en termin i München på TUM inom ramen för mina studier på
masterprogrammet Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. Jag kom
under terminens även att förlänga min vistelse till två terminer, vilket jag kan
rekommendera för den som har möjligheten. Att stanna ett helt år på ett nytt universitet
och i en ny stad med ett nytt språk var en väldigt bra upplevelse i min mening. Det tar ju tid
att komma in i ett nytt sammanhang och en termin är en relativt kort tidsrymd. På TUM var
det väldigt lätt att göra detta på plats och jag var inte begränsad av de platser som KTH hade
till förfogande.

Om studierna. Det första som är viktigt att veta om man vill läsa på TUM är att
terminsindelningen skiljer sig en hel del. Vårterminen eller sommarterminen som den kallas,
sträcker sig från 1 april till slutet av september. Terminen avslutas med en tentaperiod som
påbörjas i mitten av juli. Vinterterminen börjar när sommarterminen slutar och slutar när
den sommarterminen börjar. Detta innebär att en termin på TUM överlappar två terminer
på KTH. Om man gör sitt utbyte på våren kommer man sannolikt hinna skriva de flesta av
sina tentor innan höstterminen börjar på KTH, men det är fullt möjligt att en tenta kan
förläggas till slutet av september. Vinterterminen kommer med säkerhet att överlappa
vårterminen då tentaperioden påbörjas i mitten av februari.
Ang. kurser så skiljer sig upplägget en del från det jag var van vid på KTH, de flesta kurser
omfattar 3 el. 6 ECTS och alla kurser tentas i slutet av terminen (undantaget vissa kurser som
läses intensivt under en eller två veckor under terminens gång), vilket innebär att man
tvingas läsa väldigt många kurser samtidigt. Tempot skiljer sig inte avsevärt, men det är värt
att notera att upplägget är svårt att vänja sig vid om man bara läser en termin.
Tentaupplägget skiljer sig också en del, till skillnad från KTH är tentatiden mkt kort. 60-120
min. Jag upplevde dessa som ganska stressiga då det i allmänhet var ganska mycket som
skulle skrivas och räknas under denna tid. Om man vet med sig att man behöver mycket tid
på tentor så bör man vara väldigt väl förberedd, för det ges ingen tid till att tänka efter. Det
är bara att skriva så att pennan glöder. (För ABE-studenter) Om man läser miljöteknik ges
majoriteten av kurserna på engelska, vill man läsa civil eng. kurser ska man vara medveten
om att en stor del av dessa är på tyska. För de som kommer från samhällsbyggnad på KTH
ligger motsvarande campus i centrala München, det finns dock även campus en ganska bra
bit norr om stan där bl. a maskin har sitt säte.

Om München. Den som kommer från Stockholm kommer förmodligen att känna sig ganska
hemma i München. Det är en ganska ”välmående”/rik stad i ungefär samma storleksordning

och inte en speciellt utpräglad universitetsstad. Det finns såklart ett studentliv på samma
sätt som i Stockholm, men det är nog inte en anledning att resa hit. Boendesituationen är
något liknande den i Stockholm, det kan vara svårt att få tag i bostad och universitet bistår
inte utbytesstudenter med att ordna bostad i någon större utsträckning. Jag skulle nog
rekommendera att försöka hitta någon att dela lgh med, de flesta av de utbytesstudenter jag
träffade här var tvungna att hoppa mellan flera bostäder under en och samma termin. Jag
skulle såklart rekommendera att man läser tyska, om inte innan så iaf här på plats, men det
går alldeles utmärkt att klara sig på engelska även om nivån i allmänhet är lägre än den i
Stockholm.

München har inte samma puls som många andra europeiska städer och är inte på något sätt
likt Berlin i det avseendet. Det är mera traditionellt och ölhallar och uteserveringar
dominerar utelivet. Särskilt på sommaren är det dock väldigt avslappnad stämning och på
alla uteserveringar (Biergartens), parker och längs med floden Isar som rinner genom staden
samlas folk för att umgås och dricka öl. Öldrickandet är något av en folksport i München. Vill
man ta den bayerska ölkulturen till sig fullt ut beger man sig en söndagmorgon till någon
uteservering eller ölhall för att ta del av Frühschoppen, en sed som innebär att man äter
Weisswurst och en kringla och sköljer ner detta med en Weissbier och spanar in alla sällskap
traditionsenligt iklädda lederhosen och dirndl.

Skulle man inte vara speciellt intresserad av att dricka starköl och äta korv tidigt på
morgonen kan man istället bege sig söderut till de relativt närliggande norra delarna av
alperna för att vandra eller cykla sommartid eller åka skidor om man befinner sig här
vintertid. Bussar och regionaltåg gör att man ganska enkelt kan göra detta över dagen,
restiden från München är runt 1 timme och uppåt ju längre in i alperna man beger sig. Under
sommaren kan man svalka sig i floden om man befinner sig i staden eller ta sig ut med
kollektivtrafiken till någon av de närliggande sjöarna.
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