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Titel, en mening som sammanfattar ditt utbyte
Innan avresa
Jag bestämde mig tidigt för att göra åtminstone ett utbyte under min tid på KTH, och eftersom jag
också har som mål att lära mig tyska, föll valet naturligtvis på Tyskland. Att det blev just München var
mest att det är en storstad som jag egentligen inte hade någon aning om, annat än bilden av
Oktoberfest, såklart. Då jag åkte under mitt tredje år kräver TU München att man kan uppvisa
språkkunskaper på åtminstone B1-nivå, vilket också behövs om man vill hänga med någorlunda på
föreläsningarna. Utöver detta krävs inga direkta förberedelser eftersom det är inom EU, förutom
erasmusansökan, såklart. Detta gäller alltså endast obligatoriska förberedelser, men mer om detta
under rubriken ”Boende” och ”Ekonomi”.
Ankomst
Jag åkte ner till München den 15 September för att få lite tid på plats innan föreläsningarna började,
eftersom vinterterminen börjar den 1 Oktober. Detta var kanske lite väl tidigt eftersom det visade sig
att föreläsningarna först började ett par veckor senare, och jag hade alltså nästan en månad helt utan
schemalagda aktiviteter. Det var kanske onödigt i efterhand, men via vänner som gick förberedande
tyskakurs på plats var det inget problem att fylla upp denna tiden. Detta är alltså perioden då
Oktoberfest är på Wiesn mitt i stan, och när man får nog av det kan man som mig åka till Alperna för
att både vandra och åka skidor. Jag åkte till exempel Hintertux i österrike där det finns en glaciär på
3200 meters höjd, perfekt att åka skidor en dag och vandra i sommarvärmen längre ner i dalen en
annan. Dessutom är det lågsäsong i slutet av september så vandrarhem brukar vara billigt då.
Förberedande tyskakurs tror jag är en superidé både för att lära känna människor och putsa upp
tyskan innan kurserna börjar!
Ekonomi
För utbyte till Tyskland kan man få erasmusplus-stipendiet, vilket hjälpte mig mycket under tiden där.
Dels är flygbiljetterna ganska dyra, särskilt om man åker ner i närheten av oktoberfest, och dels för att
det alltid blir extra utgifter just i början. Man måste till exempel betala en studieavgift på ca 100EUR
per termin, men i denna ingår all lokaltrafik i hela staden så i stort är det billigare än Stockholm.
Mitt bästa tips för ekonomin är att planera! CSN-utbetalningarna varierar under året (Kom ihåg att
söka CSN för utbytet!), och har man inte tänkt i förväg är det lätt att bli pank ungefär i mars. Jag
sammanställde alla väntade inkomster under året i form av CSN och erasmus, drog bort väntade
kostnader såsom flygbiljetter och studieavgifter, och delade upp resten jämt över året, och budgeterade
såklart återstoden.
Boende
München är en av Tysklands dyraste städer att bo i, vilket innebär i stort sett Stockholmspriser och en
viss svårighet att hitta platser att bo på. Det brukar dock alltid lösa sig och det gäller att kontinuerligt
söka via till exempel wg-gesucht.de. Gör en mall, anpassa en del för varje annons du skickar en
ansökan till, och gör helt enkelt ett par ansökningar per dag. Ofta får man inget svar på många
annonser, men när man väl får det är man en av ofta bara 2-3 stycken som är kvar i ”urvalet”. Jag
skickade säkert 20-30 ansökningar, fick svar på två, vilka jag då hade ett kort skypesamtal med, och en
av dessa erbjöd mig boende. München är stort och det kommer lösa sig, men räkna inte med en egen
lägenhet utan det är ”Wohngemeinschaft” som gäller.
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Jag flyttade efter halva tiden till den gamla olympiska byn, byggd för OS 72, där många studenter bor.
Det var lättare andra gången, eftersom jag då var på plats och faktiskt kunde träffa de som lagt upp
annonsen, istället för att bara prata via skype. För båda mina boenden betalade jag 550EUR per
månad, för ett rum i en delad lägenhet. Detta verkar vara en normal summa för rum som ligger
någorlunda nära centrum, men det finns billigare om man kan tänka sig att bo nära Garching, till
exempel.

Universitetet och studierna
TU Müchen är hur fint som helst! Kom bara ihåg att det finns två campus, och de flesta kurserna för
Farkost och maskin ligger i Garching, vilket tar ca 30 minuter att nå med tunnelbana från centrum,
där andra campuset ligger. Egentligen finns det ett tredje campus också, i Weihenstephan, där
bryggeristudenterna läser. Vill du läsa tyskakurser finns det många möjligheter. Kurserna erbjuds på
dagtid, kvällstid och på alla campus, men se till att veta när kursansökan öppnar. Vill man ha plats på
kvällstid i campus i stan gäller det att anmäla sig inom någon timme från när ansökan öppnar för att
inte hamna i kö, och om man inte kommer till första föreläsningen förlorar man sin plats, som då går
till första person i kön istället.
Jag lästa alla kurser på tyska, och även om man inte förstår allt på föreläsningarna kan man läsa in
mycket själv. Till de flesta kurser finns så kallade Skript att köpa för ett par euro, dvs i stort sett
utskrivna manus till alla föreläsningar, vilket också är hela kursen. Normalt sett är tentan kursernas
enda examinationsobjekt, labbar gör man via separata praktikkurser om man vill, men däremot
erbjuds ibland övningar. Och just tentorna kan komma som en chock om man är van vid KTH:s
femtimmarstentor. De är oftast bara 90 minuter långa och består av alldeles för många frågor för att
man ska hinna med varenda en. Tanken är ofta att det inte ens ska vara möjligt att slutföra alla
uppgifterna, utan man måste fokusera på de typtal man känner igen och lösa dessa snabbt. Det kan
vara svårt men generellt sett är frågorna simplare och kräver inte heller så lång tid.
När det gäller att välja kurser finns det massor! Man kan anmäla sig till de man är intresserad av, och
avanmäla sig från de som man väljer bort. Man kan hitta alla möjliga intressanta kurser, jag hittade till
exempel en kurs som hette Praktikum Flugführung, vilket innebar att man under ett tretimmarspass
per vecka sitter i en flygplanscockpit och flyger simulator tillsammans med en annan elev, och lär sig
alla tillhörande procedurer, checklistor, teknik, kommunikation och så vidare. Åker man helår är det
förstås lättare att tajma in fler kurser att tillgodoräkna från KTH, och jag hittade alla utom en
obligatorisk kurs, Optimeringen.
Om man åker under vårterminen tredje året ska man ju skriva KEX! Detta går utmärkt att göra på
plats vid TUM, och det är ingenting man måste göra på tyska. Annonser för möjliga examensarbeten
publiceras online på hemsidan, och man ansöker med ett kort mail. Detta rekommenderar jag starkt
istället för att göra arbetet på distans från KTH.
Staden och landet
Bayern har en stark tradition, och går man på oktoberfest är det svårt att hitta någon som inte har
traditionella kläder i form av Lederhosen eller Dirndl, samma sak gäller under de andra ölfesterna
frühlingsfest och starkbierfest, men även under andra delar av året ser man titt som tätt folk men
traditionella kläder på. München har verkligen en speciell plats i mitt hjärta efter detta utbytet, och
särskilt under vår och sommar är staden fantastiskt fin. Det finns ett flertal gigantiska parker, floden
genom stan och såklart alla klassiska Biergartens och små kvarterskrogar som finns överallt är såna
saker som definierar staden för mig. Inom Bayern och även in i Österrike kan man åka tåg väldigt
billigt som student, så att åka på utflykter är väldigt enkelt. Man klarar sig bra med bara engelska, även
om tyska är fördelaktigt.
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Fritid och sociala aktiviteter
TUM och LMU har ett kanonsystem för studenter som vill sporta som heter ZHS. Det är den gamla
OS-anläggningen som möjliggör detta, där man kan träna individuellt eller i grupper, det som erbjuds
är alla vanliga sporter, cirkelträningar, spinning, fäktning, klättring, pilbåge, och i stort sett allt man
kan komma på. De anordnar även resor för vandring och skidåkning som är förhållandevis billiga.
Man blir medlem i detta genom att betala en grundavgift till ZHS, då man får tillgång till lokalerna och
kan träna individuellt och öppna gruppträningar. Utöver detta kan man köpa till extra tillgång till just
den aktiviteten man själv är intresserad av!
De föreläsningar jag deltog i var stora och där var det inte särskilt enkelt att lära känna folk, men
tyskakurser och Sprachcafés utmärkta för att träffa människor. Det finns också förvånansvärt många
som vill lära sig svenska, blivande utbytesstudenter eller folk som pluggar Skandinavistik, så även
Svenska språkcaféer kan vara kul att besöka.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Man lär sig mycket under åren på KTH, och en av de viktigaste sakerna jag har insett är hur många
möjligheter man faktiskt får att uppleva saker! För mig är det nästan för bra för att vara sant att man
bara genom en ansökan kan plugga utomlands, och det är definitivt en chans som jag tycker att alla
borde ta. För mig var München helt rätt val, för dig kanske det är någonting annat, men i vilket fall så
hoppas jag att du tar chansen och åker iväg!
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