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Ett fantastiskt och utmanande utbyte i vackra Paris 

Innan avresa 

Mitt mål med mina utbytesstudier var att utveckla mina franska språkkunskaper i ett fransktalande 

land. Till en början stod valet mellan att åka till Kanada, Schweiz eller Frankrike men valde Frankrike 

då skolans kurser i Paris hade bäst motsvarighet till vad jag skulle läst på KTH, samt att skolan erbjöd 

språkkurser under sommaren och under terminens gång. Jag hade inte läst någon franska i högstadiet 

eller gymnasiet utan jag tog min första nybörjarkurs i Nice efter gymnasiet, därefter läste jag ”Franska 

för ingenjörer” A2 och B1 på KTH vilket var en kvällskurs som ägde rum en gång i veckan under ett års 

tid. Skolan i Paris krävde dock att jag skulle ligga på B2 nivå innan studiestart i och erbjöd därför 

förberedande intensivkurs till förmånligt pris. Jag rekommenderar starkt att ta denna språkkurs dels 

för att man får lära känna alla andra utbytesstudenter innan studierna startar men främst för att det 

var en genuint bra kurs.  

Ankomst 

Jag ankom i mitten av augusti och hoppade direkt in i den förberedande språkkursen. Första dagen 

fick jag göra ett placeringsprov, skolstarten för ingenjörsstudierna startade däremot några veckor 

senare. Utbytesstudenterna var inte med i någon inspark men skolan hade flera aktivitetsgrupper för 

allt från fotboll till vinprovning. Bland dessa grupper fanns det en som anordnade aktiviteter för 

utbytesstudenter under hela året; de anordnade fester, besök runt om Paris men hjälpte även till med 

praktiska saker som att hitta boende, öppna bankkonto mm. 

Ekonomi 

Jag fick utöver Erasmusstipendiet även språkbidrag från KTH för mina förberedande språkkurser. 

Paris är en relativt dyr stad i Europa, men billigare än Stockholm vid flertalet avseenden såsom mat o 

dryck. Som student i Paris får man rabatterade priser på utvalda lunchrestauranger, busskort och 

aktiviteter. 

Boende 

Boende ordnade jag vid det ”Svenska studenthemmet” som ligger i södra delen av stan i ett fantastiskt 

campusliknande område som heter Cité Universitaire. Det är ett studentområde som byggdes strax 

efter första världskriget som ett fredsprojekt för att skapa samhörighet mellan studenter som studerar 

i Paris från världen över. De länder som ville vara med byggde ett studenthus som representerar deras 

land och kultur, därav har varje byggnad en unik karaktär.  
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Figure 1. Huvudbyggnaden till vänster och Svenska Studenthemmet till höger 

 

Jag fick möjligheten att ta med mig min flickvän under vistelsen, vi delade då ett dubbelrum för 640 

EUR per månad (enrum ligger på 460 EUR om jag inte missminner mig), då ingick städning varje 

vecka och lakanbyte varannan. Det var hög standard, vi hade en supertrevlig och hjälpsam husvärd, 

och i huvudbyggnaden finns gym, restaurang och bibliotek. Något som jag uppskattade väldigt mycket 

var att ha stora parkområden utanför dörren och samtidigt närhet till både skola och centrum. Det var 

20 min dörr till dörr från hem till skola. 

Universitetet och studierna 

ESTP är en privat ”Grand École” som specialiserar sig inom maskinteknik, byggteknik och anläggning. 

Skolan har cirka 2900 studenter ligger i Cachan strax söder om Paris.  

Kurser 

För att få ihop motsvarigheten till de 30hp som jag skulle läst på KTH var jag tvungen att välja ett 

antal småkurser från olika årskurser och program på snitt 1-2hp per kurs. Detta medförde en del 

svårigheter att få till ett felfritt schema utan krockar, dock inte omöjligt. Kurserna lärdes ut av nästan 

enbart konsulter från stora byggföretag såsom Bouygues och Vincy. På lektionerna gav de oss flertalet 

tidspressade små test nästan varje vecka, ibland flertalet gånger i veckan. Jag uppskattade dock detta 

system eftersom man kontinuerligt avverkade kursmoment i snabb takt, till skillnad från de längre 

studieperioderna på KTH som avslutas med en större tenta. De erbjuder endast kurser på franska. 

Staden och landet 

Paris är en stad med mycket kultur, historia och sevärdheter. Jag tror de flesta har en ganska klar bild 

av vad Frankrike och Paris är men något som jag uppskattade väldigt mycket var att stadslivet inte 

avtog efter sommarsäsongen utan det håller i sig hela hösten och man kan hitta restauranger och 

uteserveringar stort sett överallt.   

Fritid och sociala aktiviteter 

På ESTP kan man med de aktivitetsgrupper som finns på skolan delta i en mängd olika aktiviteter så 

som sport, musik, fest mm, och alla som ville blev tilldelade en fadder som tar med en på diverse 

aktiviteter. I området Cité Universitaire pågick det ständigt evenemang och aktiviteter i de olika 

byggnaderna, det finns även gym, badhus och musiklokaler för alla residenter att använda. Vi i 

svenska huset anordnade bruncher och middagar tillsammans där vi bjöd in alla svenska studenter 

som var i området, medan amerikanska och belgiska huset anordnade fester i deras barer. Ifall man 

tycker om att gå på museum så gäller fritt inträde till alla statligt ägda museer ifall man är under 26 år, 

detta dock endast sista söndagen i månaden.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Min främsta rekommendation är att försöka få boende i Cité Universitaire. Sedan att gå med i den 

förberedande språkkursen i minst en månad innan skolstart. Ta tiden att se staden så mycket det går 

innan skolan startar och var med på så mycket aktiviteter som möjligt i början och se till att du är med 

i alla Facebook- och whatsapp-grupper för de kurser du ska gå för att inte missa vad som händer på 

skolan under terminen.   


