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Leuven la vida loca 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att jag såg det som en utmärkt möjlighet att uppleva någonting nytt och 

spännande som att själv bo i ett annat land. Anledningen till att det just blev KU Leuven och Belgien är 

tack vare landets geografiska läge och det faktum att det är ett mångspråkigt land. Mina förväntningar 

var att kunna resa mycket inom Europa och att lära mig lite holländska samtidigt som jag förbättrar 

mina kunskaper i franska. Innan avresan var det viktigaste att ha reda på allt pappersarbete som 

behöver göras för att möjliggöra utbytet. Se till att vara ute i god tid med alla dokument!  

Ankomst 

Kursstart i Belgien sker relativt sent om man jämför med KTH. Första föreläsningarna ägde rum den 

23 september. Jag var redan på plats den 15 september för att hinna upptäcka lite av Leuven samt fixa 

det som behövde fixas i samband med inflyttning till mitt boende. På förhand kan man registrera sig 

till ett infomöte där man möter hundratals andra utbytesstudenter och fotograferas till studentkortet 

man sedan behöver hämta ut. Utöver registrering på KU Leuven behöver man registrera sig på 

stadskontoret för att slippa betala en obscent hög avgift. Efter infomötet den 18 september var det en 

veckas mottagning med flera aktiviteter och middagar inplanerade innan föreläsningarna satte igång. 

De olika fakulteterna på skolan hade var sin pub, vilka man till exempel fick besöka under 

mottagningsveckan.  

Ekonomi 

Utöver Erasmusstipendiet och CSN-lån fick jag ett engångsbelopp på 5000kr av KTH i form av 

resebidrag. När man ansöker om CSN-lån till utbytesstudier har man rätt till tilläggsbidrag på grund 

av ökade kostnader vid studier utomlands, vilket jag tog vara på. Om man dessutom hyr ut sitt boende 

i Stockholm under tiden man är utomlands, så bör man klara sig väl ekonomiskt i Belgien. Hyran i 

Belgien för ett studentrum varierar mellan €250 och €500 i månaden. På universitetet var det inga 

obligatoriska avgifter. Kurslitteratur varierade i pris och var inte alltid nödvändig.  

På infomötet har man möjlighet att beställa ett studentbusskort som är giltigt under hela ens vistelse 

för bara en engångskostnad på €20. Jag rekommenderar varmt att man köper busskortet där och då. 

Om man inte vill/orkar laga mat kan man köpa frukost/lunch/middag måndag-lördag på 

universitetets egna lågprisrestaurang Alma. Det kostar €3-6 för en måltid på Alma, och man får alltid 

gratis refill på pommes, majonnäs och vatten. Om man är ute efter billigare livsmedel, så är Colruyt 

och Aldi de billigaste ställena att handla.  

En tur- och returresa mellan Bryssel och Arlanda kostar under tusenlappen om man är under 26 och 

flyger med SAS Youth Go Light. Om du, som jag, vill flyga hem ett par gånger under terminen 

rekommenderar jag att man blir medlem i SAS Eurobonus-program (det är gratis) för att samla poäng 

och förhoppningsvis ta del av förmåner såsom att checka in ett bagage utan extra kostnad.  

Boende 

Bostad är ganska lätt att hitta, speciellt om man är ute i god tid. KU Leuvens hemsida har ett 

sökverktyg som ska vara till hjälp för utbytesstudenter. Trots det lyckades jag googla mig fram till ett 

ställe som jag nu är ganska missnöjd över att jag valde. Läget är bra, men det kan man säga om i 

princip alla bostäder innanför Leuvens stadsring. Så länge man bor innanför ringen så är det 

gångavstånd till det mesta. När jag valde mellan bostäder lade jag stor vikt på krav att ha eget badrum 
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och kök, men standarden är så låg att jag nu önskar att jag istället hade valt ett studentrum på ett 

Student Residence med delat kök och/eller badrum. 

Utifrån det jag sett av mina kompisars boenden, kan jag göra följande bedömningar: Om det viktigaste 

för dig är läge, så rekommenderar jag Residence Hermann Servotte. Om det viktigaste för dig är 

boendestandard, är både Waterview Residence och Studax Residence de bästa alternativen. Om du vill 

bo så billigt så möjligt så är Residence Thomas Morus att rekommenderas.  

Universitetet och studierna 

KU Leuven är ett stort universitet och eleverna står för nästan halva stadens befolkning. 

Universitetshusen är utspridda inom staden. Det är dock ganska enkelt att hålla koll på var man ska 

vara trots att man läser 5 kurser samtidigt, i och med att föreläsningarna sker på exakt samma tid och 

plats varje vecka. Föreläsningsspråket i alla mina kurser var engelska. Det fanns även kostnadsfria 

språkkurser för den som ville lära sig antingen holländska eller franska. Jag valde att inte läsa någon 

språkkurs förutom en Dutch Crash Course under mottagningsveckan.  

Kurser 

Jag valde följande 5 sexpoängskurser: International Business Strategy, International Business Law, 

Performance Management, Capital Investment Policy, Consumer Behaviour. Tanken var att spegla de 

kurser jag missar på KTH så gott det går. Därmed ska Performance Management vara en 

ersättningskurs till Management och Etik, medan Consumer Behaviour speglar 

Relationsmarknadsföring och marknadsanalys.  

De roligaste kurserna att läsa var enligt mig just Performance Management (handlade om ledarskap, 

förbättring och motivation) och Conusmer Behaviour (handlade om konsumentpsykologi och 

marknadsföring). Den svåraste kursen var Capital Investment Policy (blandning av Finansiell 

rapportering och analys, Investeringsanalys, Kapitalmarknader och finansiella instrument samt 

Finansiell ekonometri), där läraren håller extremt högt tempo och förutsätter väldigt mycket 

förkunskap hos studenterna. International Business Law är en väldigt bred och ganska dåligt utformad 

kurs, eftersom den behandlar väldigt många delar av internationell handel, medan tentan efterfrågar 

kunskap om endast fyra väldigt specifika element inom kursmaterialet. International Business Law är 

en bra kurs om man är intresserad av att möta intressanta gästföreläsare från bland annat Deloitte och 

Bocconi. 

Staden och landet 

Att bo i Leuven har varit en underbar upplevelse! Holländska är enligt mig ett trevligt språk att höra 

dagligen. Staden är bara en 25-minuters tågresa ifrån huvudstaden Bryssel, där man i stället bara hör 

franska på gatorna. Självklart kan nästan alla kommunicera på engelska också, vilket underlättar 

processen att anpassa sig till ett nytt land.  

Belgisk matkultur var inte så värst spännande men man hittar god öl, våfflor och pommes frites 

överallt. Bästa restaurangen jag testade i Leuven var Ah Quy, en vietnamesiskt restaurang som gör 

fantastiskt goda och ganska billiga banh mi. Revbenskedjan Amadeus, som finns i bland annat Bryssel, 

Gent och Antwerp, är att rekommendera om man vill äta All-you-can-eat ribs och baked potatoes.  

Det är fantastiskt vad nära man har till flera europeiska storstäder om man bor i Leuven. Exempelvis 

ligger London, Amsterdam och Paris alla endast en tvåtimmars tågresa ifrån Bryssel.  

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden finns mycket att göra i Leuven. Varje kväll fylls stora torget på stan med en massa studenter 

som är ute för att dricka öl och njuta av stadslivet. Det är lätt att få bra kontakt med andra 

utbytesstudenter eftersom alla verkligen är i samma sits då ingen känner någon och alla vill ge ett gott 
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intryck. Det är svårare att bonda med belgarna, men man kan på förhand ansöka om att få en belgisk 

student som ’buddy’ om man vill ha en att vända sig till i början.  

Förutom att dricka öl på stan kunde man besöka andra belgiska städer såsom Bryssel och Gent. Jag tog 

dessutom tillfället i akt och åkte tåg till London för att se fotboll + hälsa på vänner, och hann även med 

en roadtrip till Amsterdam för att gå på en konsert. Universitetet anordnade flera organiserade resor 

till både belgiska och andra europeiska städer. 

Utbudet på idrott var stort. Jag hade velat vara mer aktiv men hann bara spela utomhustennis på gräs 

en gång innan det blev lite för kallt och blött för att fortsätta med det. Till skillnad från 

utomhusbanorna så kostade det pengar att utöva sporter på universitetets idrottshallar.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Tänk på att tentaperioden i Belgien mycket sannolikt kommer att överlappa med kursstart på KTH i 

januari. För mig innebar det att flyga fram och tillbaka 3 gånger mellan december och februari för att 

vara på plats till tentorna men missa så lite som möjligt av kurserna hemma i Sverige. I och för sig 

tyckte jag inte att själva resandet blev jobbigt eller besvärande, men det är något att ha i åtanke om du 

ska söka till KU Leuven. 

Sist men inte minst: hur gott det än låter (och är) med chokladsås och vispgrädde på din Liege-våffla, 

så bör du helst äta den utan toppings, som en riktig belgare. Det är lika gott om inte godare, och du 

slipper bli kladdig.    


