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Erasmus+ utbytestermin i Prag 

Innan avresa 

Efter att ha läst på KTH i över 2 år så kände jag för att utvidga mina erfarenheter ock kunskaper 

ytterligare, detta genom att jämföra den svenska byggtekniken med ett annat lands. 

Anledningen till att jag valde Prag var på grund av stadens historia och ålder, jag hade tidigare endast 

hört rykten om dess fina arkitektur men kan säga att alla rykten verkligen inte gjorde staden rätta då 

den överskred mina förväntningar något rejält.  

Man kan med andra ord säga att jag ville lära mig om hur Tjecker går tillväga med sina byggen via 

Prags tekniska högskola och samtidigt avnjuta den gamla arkitekturen runtom! 

 

1. Prags fina flod Vltava med utsikt över den ökända Charles bron och Prags slott 

Jag behövde inte förbereda mer än boende, ett engelskt språktest, försäkring och studiemedel inför 

terminen vilket var snabbt och smidigt. 
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Ankomst 

Jag befann mig i Prag den 20 september, alltså 12 dagar innan terminsstarten där borta, de har en 

studentkår som heter ISC (International students club), de jobbar med att välkomna och ta hand om 

internationella studenter på CTU. 

Alla studenter tilldelades varsin s.k. buddy, kontaktpersoner som möter upp nya studenter på 

flygplatsen, hjälper de hem och finns där som guider under hela studietiden, så länge de hinner 

såklart.  

Under mottagningsveckan organiserade ISC massa fester, utflykter till diverse äventyrliga samt 

kulturella platser och roliga events för att integrera de nya studenterna och få de att lära känna 

varandra vilka var riktigt spännande! 

För de som ville lära sig tjeckiska erbjöds även språkkurser för det. 

 

2. Erasmus Flaggparad genom Centrala Prag där hundratals studenter deltog 

 

Ekonomi 

Jag levde på en blandning av Erasmus stipendiet på 315eur/månad, det vanliga studiebidraget och 

mitt sparkonto, de avgifter jag fick betala utöver levnadskostnader var boendet på 1800 SEK/månad, 

en deposition för boendet på 1800 SEK, en valfri medlemsavgift på 315 SEK för att få nyttja boendets 

internet och gemensamma lokaler samt en valfri avgift på 118 SEK för att vara med i ISC medlemskår. 

För att kunna nyttja kollektivtrafiken i Prag så kostar ett terminskort 600 SEK om man är äldre än 26 

och 300 SEK om man är under 26 år. 

 

Ville man vara med på utflykter, både under fritiden såväl som studiebesök så kunde det kosta mellan 

250-800 SEK per utflykt men dessa var inte obligatoriska.  



     

     

 

 

 

 3 (6) 
 

Boende 

Bostaden fick jag hjälp med långt innan sommaren, det var då högskolan som skickade en länk med all 

info och det var inga svårigheter med det, de boenden som CTU hjälper till med heter Masarykova, 

Sinkulova och Strahov varav Masarykova och Sinkulova är inom 5min gångavstånd från skolan, jag 

rekommenderar starkt att bo på Masarykova p.g.a. all socialisering som sker mellan de internationella 

studenterna som bor där. 

Man bor då i rum som tar mellan 2–4 personer där 3 rum i taget har ett gemensamt utrymme (kök och 

badrum), kostnaden för detta är en deposition på ca 1800 SEK, en månadshyra på ca 1800 SEK och en 

medlemsavgift på ca 315 SEK om man vill ha tillgång till internet och gemensamma lokaler såsom 

gym, biljard och pingisbord, projektorrum, studierum m.m. 

 

3. Satt på rummet med min rumskompis Felix från Växjö, flaggan var på topp! 

 
4. Ett av de gemensamme utrymmen som fanns 
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Universitetet och studierna 

Universitetet är ganska stort och så fint! Det är dessutom uppdelat på samma sätt som KTH med olika 

fakulteter i olika byggnader. Det befinner sig ca 10min från centrala Prag med tunnelbana samt 

gångavståndet till stationen. 

Klassrummen är moderna och fräscha, föreläsningarna var väldigt bekväma och intressanta med bra 

lärare som talade bra engelska! Förutom de tjeckiska språkkurserna så var all utbildning för Erasmus 

studenter på engelska. 

En vanlig dag kunde bestå av endast 1–2 föreläsningar eller pågå från 10-19 beroende på kurser. 

 

5. Bild av en del av Campusområdet i CTU 

 

6. Bild av lobbyn i Civilengineeringsbyggnaden 
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Kurser 

Kurserna som jag läste i Prag hade jag själv letat fram via deras kurslänk 

https://mobility.cvut.cz/prospectus/2017/FCE.html 

 

Samtliga kurser var väldigt intressanta, lärarna talade bra engelska och hade bra pedagogik.  

Det var 80% närvarokrav på samtliga kurser samt projektarbeten eller inlämningar, lärarna ville alltså 

verkligen att vi skulle lära oss och lyckas vilket var motiverande. 

Den enda komplikationen jag råkade ut för var att vissa föreläsningar krockade med varandra vilket 

tvingade mig till att ändra kursen ”HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner” mot ett par andra 

kurser som inte finns på vårt KTH program men som ändå är relevanta och intressanta inom bygg.   

HS1001 - Konstruktion och Design 

124BS1E – Building Structures Erasmus 

124BS02 – Building Structures 2 

HS1015 - Byggstyrning 

126ECMA – Economics and Management 

137TENV – Rail Traffic and Environment 

124CDC – Civil Engineering in Developing Countries 

AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 

124BIMR – BIM Revit Architecture 2 

143ENE – Environmental Engineering 

Staden och landet 

Hela upplevelsen var magisk! De flesta tjecker kan dock inte engelska vilket kunde göra det lite svårt 

att kommunicera ibland eller att man fick arga blickar på sig men det får man väl ta om man vill bo i 

ett f.d. sovjetiskt land. 

I övrigt så upplevde jag inga kulturkrockar ö.h.t. och livet på boendet var väldigt trevligt, alla var från 

olika länder, bodde under samma villkor som alla andra och var där av samma anledning vilket gav en 

unik känsla av gemenskap bland hundratals studenter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mobility.cvut.cz/prospectus/2017/FCE.html
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Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden brukade jag umgås med 11 personer (inklusive min rumskompis Felix), vår grupp bestod av 

svenskar, 1 norska, 1 fransyska, 1 marockan, 1 holländare och 5 tyskor, det säger ju en del om 

mångkulturen i Erasmus livet. 

 

Vi brukade gå ut och äta middag tillsammans, gå på utflykter inom stadens gränser eller sitta i någons 

gemensamma utrymme och dricka lite vin. 

Förutom det så hade jag köpt en cykel som jag använde som uppvärmning innan gymmet varje dag för 

att hålla mig i form samt att jag spelade tennis med min franska tjejkompis ett antal gånger. 

Jag spenderade dessutom mycket tid på utflykter och resor, jag reste bland annat till Budapest, 

Krakow (där jag fick se Auschwitz) samt en studieresa till Södra Moravia i Tjeckien där vi fick se 5 

Unesco världsarv och bo på ett mysigt vingårdpensionat där vi fick uppleva vinprovning. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Om någon ska till Prag så kan jag säga att det är värt att åka på så många utflykter och studieresor man 

har råd med, det var bland de bästa upplevelserna under utbytet!  


