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Utbytestermin i Budapest 

 

Innan avresa 
Jag har sedan tidigt vetat att jag velat åka på en utbytestermin under min tid på KTH, men när jag väl 
skulle välja land var valet verkligen inte självklart. Jag har en gång tidigare varit i Budapest och fått ett 
gott intryck, sedan så har skolan ett gott rykte av att vara passande för utbytesstudenter samt ha ett stort 
utbud av kurser på engelska. Det skulle även finnas utbud av kurser inom mitt program, men eftersom 
jag hade 30 HP valfria kurser var jag inte oroad. Eftersom Ungern ligger i EU krävdes inte några speciella 
visum eller större förberedelser, och eftersom alla kurser går på engelska behövde jag inte lära mig 
språket innan, vilket jag är tacksam för! 

Ankomst 
Jag kom till Budapest en dag innan inskrivningen på skolan. Första veckan var en förberedelsevecka där 
det var fester för att lära känna andra studenter, träffa mentorer, lära sig skolans system, rundvandring 
i Budapest m.m. Denna vecka och alla evenemang var helt frivilliga men jag var på de flesta evenemang 
vilket jag är mycket glad för! Många utav de vänner jag lärde jag känna den veckan behöll jag under hela 
terminen. Den organisation från skolan som anordnade många evenemang heter ESN och består av 
frivilla ungerska studenter. De anordnade evenemang under hela terminen samt en del resor. Det finns 
även fristående organisationer med anställda som också fixar allt ifrån museibesök, fester och 
picknickar till resor till närliggande städer och länder. Det var lättast att hålla koll på alla dessa via 
Facebook.  

Ekonomi 
Då utbytet var en del av Erasmus fick jag deras stipendium och det finns även andra stipendium att söka. 
Det går även att ta merkostnadslån från CSN för de som vill ha ytterligare lite pengar! Ungern är dock 
ett relativt billigt land att leva i, och det går att hitta restauranger där det är billigare att äta än vad det 
är att laga mat hemma och att köpa ett terminskort för Budapest kollektivtrafik kostar ungefär lika 
mycket som en månad i Stockholm. Det fanns inga obligatoriska avgifter från skolans håll, men finns 
medlemskort för organisationerna som anordnar event som ger billigare pris när man går på ett 
evenemang. Har man tänkt gå på en del evenemang kan jag rekommendera att köpa det då det inte var 
så dyrt.    
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Boende 
Boende är någon man får fixa själv, men det var inga problem att hitta något i Budapest. Många skrev 
tidigt i Facebook-gruppen för blivande utbytesstudenter och sökte rumskamrater. Jag vet även en del 
studenter som åkte dit och bodde på Hostel ett tag och fick boende på plats så de kunde åka dit och kolla 
innan de bestämde sig. Jag bodde tillsammans med två andra tjejer från KTH i en fin lägenhet som vi 
ordnat innan avresa. Det fanns tre sovrum och tre badrum och låg centralt i Budapest samtidigt som det 
var nära skolan. Jag betalade mindre för detta boende än vad jag betalade i Stockholm, så det går att 
komma undan billigt även här. Att bo med folk från samma land har sina för- och nackdelar såklart, det 
var skönt att vi alltid hade varandra samtidigt som det är lätt att man blir bekväm och inte utmanar sig 
själv att träffa och bo med folk från helt andra länder och kulturer. 

Universitetet och studierna 

 
BME har utbildningar inom teknik och ekonomi. Det är en stor skola med många byggnader och stort 
campus. Jag tycker att den största skillnaden var storleken på kurserna, de varierade från 2 HP till 6 HP 
för mig, jag läste totalt 8 kurser. Alla kurser gick även på engelska och det var i princip enbart andra 
utbytesstudenter som jag läste med, då de ungerska studenterna har sina kurser på ungerska. Schemat 
var detsamma varje vecka och vanligtvis hade varje kurs endast en lektion i veckan. Det var inte heller 
ovanligt att ha en 2h lunchpaus mellan lektionerna, så då var det möjligt att antingen gå och äta på 
någon av restaurangerna i skolan eller åka hem en stund. Det fanns en del andra studenter som jag läste 
flera kurser gemensamt med, men oftast varierade det mellan varje lektion.  
 
De flesta kurser hade en mid-term, alltså ett lite mindre prov i mitten på terminen och sedan ett till prov 
vid slutet av terminen. Terminen tog dock slut tidigare än väntat då många andra behöver åka tillbaka 
tidigare till sina universitet, så min termin var klar redan i slutet på maj. Det var lite tufft att ha så många 
kurser när de tentades av samtidigt, men proven var oftast ganska lätta och med lite planering var det 
inga bekymmer att ha flera prov i rad.     

Kurser 
Tidigt fick jag möjlighet att söka kurser och valde kurser som var intressanta för mig. Vid terminsstart 
visade det sig att mer än hälften inte var möjliga för mig att söka på grund av schemakrock, att jag inte 
hade behörighet eller att den inte längre gick på engelska. De flesta hade detta problem och jag fick på 
nytt sitta och pussla ihop ett schema med kurser som jag kunde tänka mig läsa. Vissa kurser var jag 
väldigt nöjd med medan vissa blev lite ”utfyllnad” för att komma upp i rätt poäng.    

 
BMEKOKAM202 Transport Automation, 4 credit:   
Den här kursen var roligare än jag trodde och jag lärde mig en hel del. Den innehöll hur vi kan 
säkerhetsställa säkerheten i trafiken och beräkningar på bland annat risker och redundans i trafiken. 
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Jag tyckte den var intressant och jag uppfattade att ifall man hänger med på lektionerna är det inga 
problem alls att klara proven.  
 
BMEKOKGA226 Airtransport Management I, 2 credit:  
Det här var en kurs som jag valde som utfyllnad och ingenting som jag räknat med att läsa, men den var 
en helt okej som utfyllnad. Den bestod mestadels av att läraren satt och läste direkt ifrån kursmaterialet 
för oss och en del var allmän kunskap om man någon gång åkt flygplan i sitt liv men även en del ny 
information för mig.   
 
BMEKOKKA240 Transportation Information Systems I, 5 credit:  
Den här kurser var vi bara 4 elever totalt som läste och vi träffades även endast 5 gånger under hela 
terminen. Mellan varje gång fick vi hemläxa om databaser som skulle göras i Microsoft Access och 
lämnas in till läraren. Jag tyckte mycket om den här kursen då jag verkligen fick göra något och känna 
att jag lärde mig. Det enda negativa var att jag har en dator som inte kan använda Microsoft Access så 
jag fick låna min kompis dator varje gång.  

BMEGT42N000 Theory and Practice of Environmental Economics, 4 credit:  
Den här kursen gavs utav en lärare som var väldigt bra talare och höll intressanta föreläsningar, det 
kändes dock ibland som han försökte vara mer som en komiker än en lärare. Ämnena var trots det 
intressanta och kändes väldigt aktuella i tiden. Det var ingen kurs som egentligen har så mycket med 
min inriktning att göra, men känns som en kurs som kan vara nyttig att ha med sig i framtiden oavsett 
inriktning.   
 
BMEGT42A022 Risk Evaluation and Risk Management, 3 credit:   
Det här var den ingen av mina favorit kurser. Läraren var väldigt oinspirerande och läste mest direkt av 
sin PowerPoint. Kursen handlade mycket om miljö och ekonomi och tog därför upp flera liknande saker 
som i andra kurser jag läste.   
 
BMEGT658362 Hungarian Culture (Spring), 2 credit:  
När jag valde att läsa den här kursen var det egentligen enbart för utfyllnad, då den inte är speciellt 
relevant. Den visade sig vara rolig och intressant att få höra en del om traditioner, maträtter, andra 
områden i Ungern osv. Det var inte speciellt höga krav utan mest som ett samtal med läraren samt 
presentationer av oss studenter om saker vi tyckte var intressant.  
 
BMEGT42MN03 Sustainable Environmental and Natural Resource Economics, 6 credit:    
Det var samma föreläsare i den här kursen som i Theory and Practice of Environmental Economics, och 
kurserna gick lite hand i hand. Det var den största kursen jag hade och föreläsningarna pågick från 16-
20 på måndagseftermiddagar. Det gick trots den jobbiga tiden väldigt bra, och det var skönt att ta en lite 
”större” kurs.  

 BMEKOALM244 City logistics, 5 credit:  
 Jag hade ganska höga förväntningar på den här kursen innan, då beskrivningen fick kursen att verka 
intressant och relevant för mig. Men när den började insåg jag att den inte var vad jag hade förväntat 
mig och handlade mer om hur det logiskt går till i ett lager med förvaring och truckar, är hur en stad 
fungerar. Det var också min mest krävande kurs, med två inlämningar (ett grupparbete och en 
självständig) och ett slutprov.   

Staden och landet 
Budapest är en väldigt fin stad med mycket som pågår och många intressanta ställen att besöka. Det 
finns en hel del turistställen som är ett måste, men jag fick många tips under tiden jag var där utav 
lokalbefolkning, andra studenter och online om upplevelser, restauranger och barer som var värda ett 
besök, och jag har fortfarande inte hunnit med allt! Jag har svårt att se att det går att bli trött på staden. 
Jag besökte några andra ställen i Ungern, men inte så många vilket jag kan ångra lite, och det märks fort 
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att man kommer utanför storstaden och att det är Budapest som är ”huvudattraktionen” i Ungern tycker 
jag. Det var lätt och billigt att ta sig till närliggande länder med buss och tåg, vilket var något jag och de 
flesta andra utbytesstudenter utnyttjade så fort vi hade ett lite längre lov. 

Trots att det var i princip enbart andra utbytesstudenter jag pluggade med försökte jag lära känna 
lokalbor också och lära mig lite Ungerska utav en ungersk tjej jag lärde känna. Hon ville lära sig lite 
svenska så vi träffades några gånger. Det var väldigt svårt för mig att lära mig språket men att kunna 
enklare vardagliga fraser uppskattades ofta i butiker och på restauranger då äldre inte alltid kunde 
perfekt engelska.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Budapest är en stad med många barer och uteställen så de flesta aktiviteter ordnade utav skolan bestod 
av att hänga på en bar, och det fanns lite utav en alkoholhets, speciellt om man jämför med KTH. Det 
finns såklart en hel del andra aktiviteter också ordnat av skolan och man bestämmer själv vad man 
engagerar sig i.   
 
Vissa studenter tog själva tag i aktiviteter och till exempel var jag med i ett nystartat rodd-lag som en 
annan utbytesstudent startade upp. Hon kontaktade en roddförening och fick tag på en engelsktalande 
lärare och vi var 10 stycken utbytesstudenter som träffades ungefär en gång i veckan och rodde, men 
träffades även och hade grillkvällar.  
 
Jag vet även ett annat gäng som träffades och spelade Volleyboll ibland, sedan fixades en del förfester, 
picknickar och andra aktiviteter utav studenter och mentorer, alla är i samma sits som en själv så det är 
lätt att hitta folk att umgås med.  

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Min främsta rekommendation skulle vara att ta chansen att åka på ett utbyte! Oavsett var det är så 
kommer det bli en oförglömlig upplevelse. Jag skulle också rekommendera att vara med i början på de 
olika event som anordnas. Det är ett kul sätt att lära känna andra studenter och ett bra sätt att få lära 
känna skolan och få info om hur terminen kommer att gå till.  

Det som troligtvis kommer sägas oftast är att terminen kommer gå så fort och att man måste ta till vara 
på tiden man har, men det är tyvärr också så sant, så kom ihåg att njuta!  

 


