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The best 6 months of my life … a new fantastic world
Innan avresa
Jag visste inte att det fanns utbytesstudentprogram inom min utbildning. Sen fick jag reda på det
genom att träffa studenter från andra länder som hade kommit till Sverige till KTH. Då blev jag
supertaggad till att göra samma sak och åka iväg på utbytesstudier. Först och främst för att lära mig
mer om mitt kunskapsområde vilket är hållbar samhällsplanering. Sen åkte jag för att se landet som
jag alltid drömt om (Italien). En tredje orsak var att jag vill skaffa vänner från hela världen.
Jag anmälde mig till universitet och utbytesstudierna genom personal på KTH som hjälpte mig
jättemycket med att förklara allt och visa hur man gör osv. Eftersom för mig var det oklart för att jag
höll på med tentor då. Då fick jag en checklista från KTH på hur jag skulle förbereda mig. Såsom att
kolla om passet var giltig, vaccinationer som jag behövde (men jag hade allt som behövs) osv. Jag
började plugga språket lite genom att kolla Youtube-videos och ladda ner kursböcker.
Jag förväntade mig att den här resan på utbytesstudier skulle vara roligt, intressant och spännande.
Jag trodde att dessa 6 månader skulle vara underbara och att jag skulle utveckla mig själv mycket på
alla möjliga sätt.
Ankomst
Jag åkte till Italien 10 dagar innan skolan startade. Jag ville resa runt och se olika städer. När jag var i
Milano så fanns det en elevkår för internationella studenter, den kallas för ESN. De hjälpte mig med
allting. Allting! De hittade bostad till mig eftersom jag inte kunde hitta någon lägenhet, eftersom det
var samma tid som Formula 1 event. Så det var svårt. Men efter ESN så blev jag nöjd med allt. Hittade
bostad. Hittade massa med vänner och åkte även runt till olika städer med studenter som jag hade
träffat i ESNs kontor, som ligger nära universitetet.
Sen skaffade jag ett busskort, med studentrabatt bara genom att visa ” acceptation letter” som man får
när man blir antagen. Då kan man använda kortet till att åka tunnelbana och och bussar och allt
möjligt.
Ekonomi
Jag fick CSN-bidrag och tog CSN-lån. Jag fick även bidrag från Erasmus. Kostnaderna på varor i
Italien är lite billigare jämfört med Sverige. Transport till andra städer med tåg eller buss eller även
flygplan är mycket mycket billigare. Jag klarade mig lyxigt med pengarna som jag fick. Så jag behövde
inte jobba där efter skolan för att tjäna pengar.
Boende
I Italien finns det massor med bostadskontor som kan hjälpa till, men det kostar mycket och det är
inte garanterat att man hittar boende. Så att fråga studenter och ESN är det bästa sättet för att hitta
boende. Eller så går du in på en hemsida som kallas Uniplaces, där får du hyra vad du vill. Alla mina
kompisar hittade boende genom den här hemsidan.
Universitetet och studierna
Universitetet där är mycket annorlunda än det vi har i Sverige. Jag menar hela utbildningssystemet.
Här är det mycket frihet. Studenter väljer och bestämmer själv en massa saker. Men där i Italien är
tuffare. Där är det Proffessorn som avgör allt. Italienska studenter pluggde 24/7 eftersom själva
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utbildningen kräver så mycket plugg. Det är inte skoj alltså. Det tar långt tid innan någon från
universitetet svarar på dina mejl. Det tar lång tid om du vill få någon signatur eller stämpel på papper.
Så man ska planera och börja i förväg med processen.
Kurser
När man kommer till Milano, så ska man fylla i en studieplan via nätet. Hemsidan öppnas under en
specifik tid och datum. Så för mig var det jobbigt för att när anmälan till kurser via hemsidan öppnade,
då laggade hemsidan eftersom alla studenter både italienare och internationella var inne och anmälde
sig. Så jag missade kurserna som jag ville läsa eftersom det var ett antal studenter som anmälde sig
innan mig. Jag fick ingen plats där. Dår började jag processen igen från noll. Jag gick in på hemsidan
och läste om olika kurser och vilka som passar min utbildning här i Sverige och hur många poäng de
var osv.
Jag valde 3 nya kurser med intressant innehåll. Det första var Design Studio som handlar om typisk
italiensk husdesign och samhällsplanering. Den här kursen älskade jag, eftersom de lärde ut exakt det
jag ville. Jag ville få det italienska tankesättet med att hur man ska designa och planera. Eftersom de
har en lång historia och erfarenhet av det.
Andra kursen var Studio Design Energy. Den handlade om att vi skulle planera om ett område med
tanke på hållbarhet: energi och människor. Den var riktigt intressant också.
Sista kursen var Architecture theory som var riktig tråkig och jobbig eftersom man fick läsa tusentals
sidor och i slutet gjorde man ett arbete som har inte alls hade med läsningsmaterialet att göra!
Sammanfattat, tempo på kurserna är väldigt hög. Man hinner knappt göra något under dagen om man
vill leverera med bra kvalitet. De kräver presentationer varje vecka, så man får jobba mycket för att
ändra från vecka till vecka. Och de kräver ofta att man ska printa ut ritningar på stora pappersformat
vilket kostar jättemycket i Milano. Dyrt alltså. Så det är väldigt stressigt under vissa veckor. Men under
tiden är det mycket roligt att jobba och umgås med studenter under skoltid.
Kurserna avslutas med presentation men i vissa fall behöver man inte presentera, man ska bara hänga
upp sina ritningar och gå ut, utanför klassen. Så får de kolla på ritningarna och kallar sedan in dig till
klassrummet och sen ger de dig betyget. Det tycker jag var ett roligt sätt att bedöma!
Staden och landet
Som jag berättade innan fanns det knappt tid under dagen till att gå runt (men det berodde på att jag
valde kurser som var riktig stora). Men under helgen så får man gott om tid till att resa, gå ut och ha
roligt. Själva italienarna är mycket sociala och de vill skaffa sällskap med nya studenter. Staden är
super super super fin. Det finns mycket att göra och att besöka. Varje vecka så har de ett nytt event :
fashion, sport, culture, movies festival osv.. det finns alltid event. Massor med event, inte bara ett.
Varje stad i Italien har sin speciella karaktär. Städerna liknar inte varandra. Vilket gör att man aldrig
blir trött på att besöka olika städer. Det är tvärtom, man vill och längtar till att se dom andra städerna
och äta maten där och upptäcka kulturen och naturen. Väldigt intressant. Jag åkte till Torino, Venice,
Genova, Florince, Pisa och Roma. Fantastiskt!
Fritid och sociala aktiviteter
Där finns ingen fritid eftersom man hela tiden är iväg antingen på en resa till en stad eller land, eller så
är man ute på stan på ett event. Eller man är med ESN ! ESN organiserar events varje dag, eller 4
dagar i veckan. Jag fick träffa studenter, skaffa kompisar. Baserat på min Facebook så fick jag 180 nya
vänner under tiden jag var i Milano! Aktiviteterna är mycket intressanta, det handlar mer om att
studenter ska tävla i grupper och ha det roligt. Jag älskade den här miljön. S
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Rekommendationer och övriga reflektioner
Jag har många tips till folk som ska åka i väg till Milano :
1- Milano är det bästa valet för att åka på utbyte, där du inte bara kan plugga, du kan skaffa
vänner, resa runt, äta god mat, lära dig om kultur och traditioner osv..
2- Du kan söka bostad i förväg genom att gå på en hemsida som kallas uniplaces, det är
garanterat en hemsida som alla studenter och mina vänner har fått boende genom. Annars får
du åka till Milano på ett hotell och gå till ESN, sen fixar de boende till dig.
3- Var beredd på att anmäla dig i tid till kurserna. Också under tiden medan du är här, du får ofta
göra en plan B för din studieplan. För att studieplan A funkar inte alltid. Så läs på om olika
kurser och skrev ner dem, för att kanske kommer du behöva dem ifall du får inte plats på
kurserna som du tänkte läsa.
4- Res så mycket som möjligt, för att du kommer aldrig ha chansen att vara mer fri i ditt liv.
5- Skaffa så många kompisar som möjligt, du behöver bara vara öppen och social. Du är där för 6
månader men du kommer vinna vänner för hela livet.
6- Ta hand om dig, eftersom Milano är en stor stad och det är lätt att din mobil eller plånbok
försvinner i bussen, eller under festen i en night club (men det har ej hänt för mig, jag klarade
mig).
7- Fråga alltid folk om du är osäker på något. I Italien det finns inga bestämda regler. Allt kan
ändras på en sekund. Det gäller skolan, och allt i landet. Så fråga, fråga, fråga ...
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