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Eindhoven, en stad för studenter! 

Innan avresa 

Jag valde TU/e och Nederländerna eftersom jag såg att de hade kurser som passade min utbildning 

(stadsplanering) och som jag fann intressanta. Innan jag åkte ansökte jag om Erasmusstipendium, 

visum ordnade KTH via min ansökan. Om man ska bo i Eindhoven mer än 4 månader behöver man 

anmäla sig i stadshuset. Man får ringa och boka en tid. Du kommer få information om detta via skolan 

men pass, födelseattest (som behöver få en apostille-stämpel av advokat innan avfärd) och ditt 

kontrakt med adress för var du ska bo behöver du ha med dig. 

Ankomst 

Jag åkte ned till Nederländerna tre dagar innan terminen skulle börja och flyttade in på mitt boende. 

Den första dagen började med ett informationsmöte för alla nya utbytesstudenter på min sektion 

Planering, bygg och XXX, där vi fick information om skolan, Nederländerna och annat som kan vara 

bra att veta om. Därefter fick vi en guidad tur av vår huvudbyggnad och sedan avslutades det med ett 

mingel i sektionens bar. Dagen efter detta började våra kurser på riktigt och samtidigt fortsatte 

mottagningen med aktivitet sen eftermiddag/kväll i två dagar till. Det hölls en till välkomstföreläsning, 

guidad tur av skolans enorma idrottshall, en mindre middag och en pubrunda där vi blev indelade i lag 

och fick diverse olika uppdrag som gav olika poäng. Allt som allt var det en väldigt trevlig mottagning 

men den är inte så lång. Man möter endast de andra nya utbytesstudenterna som läser inom samma 

program som en själv under skolans mottagning, men det finns gott om tillfällen att möta andra 

studenter senare. Utbytesstudenterna har en egen organisation som heter Cosmos som anordnar 

diverse resor och event såsom knytkalas under året. Det kostar att bli medlem men man kan delta i de 

flesta aktiviteterna utan att vara det. Jag deltog bland annat på deras Karnevalen-resa till staden 

Maarstricht och en cykeltur till grannstaden Helmond där vi besökte bland annat ett slott och 

konstmuseum. Det fanns även en nybörjarkurs för nederländska som gick att läsa för de som var 

intresserade. 

Ekonomi 

När man studerar i Nederländerna kan man få Erasmus stipendium. Kostnadsläget var bra när jag var 

där, mat var lite billigare än i Sverige (vissa saker mycket billigare) och det fanns goda 

shoppingmöjligheter för lågt pris. Det finns inga mikrovågsugnar på campus men lunch kan köpas för 

få euro. Det finns bland annat ett Primark i Eindhoven. Att äta ute är även billigare än i Sverige. Det 

finns många livsmedelsbutikskedjor, Lidl eller Albert Heijn är vanliga och populära. Via skolan får 

man ett medlemskort till Albert Heijn, rekommenderar starkt att använda detta då de har hundratals 

rabatter varje vecka. Utöver procentrabatter är 2-för-1 eller halva priset på andra varan väldigt vanliga 

rabatter där. Det finns även ett Ikea i staden. 
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Boende 

Via skolan kan man få ett rum i korridor, dessa boenden kostade 2000–3000 euro enligt skolan. De 

flesta hamnar på Cederlaan som är ett stort studentboende som rymmer över 1000 studenter. Där är 

man fyra stycken som delar på en ’lägenhet’ med ett kök och ett badrum samt dusch. Jag upplevde 

rummen som stora och fräscha, likaså toaletterna och köken. Cederlaan verkade vara ett trevligt ställe 

att bo på! Det låg runt 15–20 minuter cykling från campus, det fanns även en busstation och 

kollektivtrafiken är hyfsat billig om man skaffar ett kort. I närheten finns även Strijp-S som är ett nytt 

’trendigt’ område i staden. Glassbaren Intelligentia ICE finns där och är mycket populär, 

rekommenderas! 

Jag valde dock att inte välja att få boende via skolan utan 

hyrde ett rum i korridor på the Student Hotel (TSH). 

Detta eftersom skolan endast har möjlighet att erbjuda 

rum i korridor med delat badrum/toalett. Skolan 

nämnde själv detta som ett alternativ via mejl och erbjöd 

då även en rabattkod för sina studenter. TSH är dock 

fortfarande ett dyrare alternativ, det kostade cirka 3500 

euro för 5 månader där. Man kan antingen välja ett 5-

månaders eller ett 7-månaders kontrakt hos dem. 

Kurserna jag valde gjorde att jag slutade precis innan 

mitt kontrakt gick ut, kan vara värt att tänka på! Man kan 

även välja ett rum med pentry men detta är ännu dyrare. 

TSH är beläget mitt i Eindhovens centrum, tågstationen 

är mindre än 2 minuter bort. Den närmsta byggnaden på 

campus ligger mindre än 10 minuter bort via promenad. 

TSH är även ett vanligt hotell (de översta våningarna, 

cirka våning 3–16 är studentbostäder). Man bor 10 

personer i en korridor (finns två per våning) och man 

delar på ett kök. Där finns det tre spisar (två plattor på 

varje) och två ugnar. En stor bänk med barstolar, ett 

mindre matbord med stolar, gemensamma hyllor och 

lådor för köksutrustning. Man har även en hylla i kylskåp samt frys, och en hylla i ett skåp. Det var 

väldigt stora och fina kök och vårt hade fin utsikt. Rummen är runt 30 m2 och möblerade. Man får ett 

skrivbord, säng, stor garderob med spegel och hyllor. Badrummet är även det stort. Jag hade turen att 

få ett hörnrum i korridorens slut, jag vet att de som bodde i början, där köket även ligger, kunde bli 

störda av folk i köket. Via TSH får man även en cykel, det var en fin cykel. Det finns även ett mindre 

gym, studieområden, klassrum man kan få låna, en restaurang där boende får 20 % rabatt samt ett 

biljardspel. TSH höll en väldigt hög kvalitet, men jag upplevde även att Cederlaan höll det. Lite 

centralare och eget badrum skulle jag säga är fördelarna med att välja TSH.   

Universitetet och studierna 

Jag skulle säga att universitetscampuset är lite större än KTH:s campus på Valhallavägen. Universitet 

har cirka 11 000 studenter. Det finns många företag på 

området. Det är ett tekniskt universitet som erbjuder 

masters inom de flesta av KTH:s områden. Det finns gott 

om kurser på engelska, kurserna på masternivå verkade 

hållas på engelska. Schemat är indelat i block på två 

timmar, istället för att börja kvart över som på KTH börjar 

man oftast kvart i. Lunchen är 12.45. Mina kurser hade 

antingen 2 timmar två gånger i veckan eller 4 timmar en 

gång i veckan schemalagt med föreläsningar, etc. De 

använder också canvas och de flesta kurserna lägger upp en 

’study guide’ där all information samt schemat finns. De 
Figur 2. Del av campus 

Figur 1. TSH 
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förväntar sig mer eget arbete gentemot KTH. De flesta kurserna skriver i ’the study guide’ att de 

förväntar sig man lägger 17,5 timme på kursen per vecka. Om man planerar sin tid och har lite 

förkunskaper behövs inte så mycket men det är mycket uppgifter och projekt att fixa i de flesta 

kurserna. Kurserna betygsätts med poäng där 5,5 är godkänt och 10 är det maximala. Det finns inte 

alltid så mycket kurslitteratur utan vissa kurser förväntar sig att man själv ska hitta relevant litteratur 

kopplade till föreläsningar och arbeten.   

Kurser 

Jag sökte först kurser på skolans hemsida och fann att det fanns flera som verkade passa min 

utbildning. Jag kunde sedan ansöka om att få gå kurserna samt delta på tentamen när jag blivit 

accepterad på skolan och fått en inloggning. Kurserna på TU/e är antingen 5 eller 10 ECTS. Terminen 

är indelad i två perioder så de kurser som är på 10 ECTS går hela terminen och de på 5 ECTS en 

period. Jag läste hela tiden tre kurser parallellt, totalt fem kurser: 

7QX8MO Urban Form (5 ECTS) – Denna kurs hade mer av en arkitekturinriktning. Vi fick göra ett 

projekt om en viss byggnad i Cologne, dels i grupp och dels individuellt. Att ha sketchup- och 

photoshop-kunskaper eller liknande är bra för denna kurs. Det var även en tentamen i denna kurs.  

7QW3MO Urban Planet (5 ECTS) – The global south and north, mycket om kolonisering och dess 

effekter, vi fick välja mellan 10 städer och göra ett större individuellt projekt (uppsats) om någonting 

’problematiskt’ i dem. Det var även 3 recensioner för artiklar kopplade till ämnet under kursen. 

7QX9MO Urban Trends (5 ECTS) – Denna fokus handlade om urbana trender och mycket fokus var på 

transport. Vi fick i grupper kolla på Amsterdam och välja ett valfritt ’problem’ och hur det kunde lösas 

i en uppsats. Detta presenterades sedan på campus med hjälp av en power point presentation samt 

posters, inför en representant för Amsterdams kommun. Kunskaper i sketchup, ArcGIS, photoshop, 

etc är bra för denna kurs.  

7ZU2MO Redevelopment of problem areas (10 ECTS) – Denna kurs var hela terminen. Det var fyra 

större uppgifter som alla kretsade kring samma projekt. Vi fick i grupper studera ett valfritt område 

med hög kontorsvakans i en tilldelad nederländsk stad. Sedan fick vi komma på individuella area 

concepts för att lösa områdets problem. Därefter fick vi göra social cost benefit analysis för våra förslag 

och avslutningsvis en multikriteria analays mellan gruppmedlemmarnas förslag för att se vilket som 

var det ’optimala’. Då detta var en master project course förväntade de sig mer arbete än vanliga 

kurser.  

7ZW6MO History of housing and cities (5 ECTS) – Social housing historiskt runtom i världen samt 

idag. Vi fick I grupper göra ett projekt om en valfri social housing estate i världen som var minst 50 år 

gammal.  

Staden och landet 

Nederländerna är ett härligt land att bo i! Kulturellt tycker jag att det var ganska likt Sverige. Att vara i 

tid och arbeta flitigt under arbetstid är något som de själva ansåg vara en del av den nederländska 

’andan’. Engelska talar alla väl och det var aldrig några problem att ta sig runt trots att jag bara lärde 

mig några standardfraser på nederländska. Att cykla är även precis lika populärt som man tror, om 

inte mer! Även om det inte finns gångvägar finns det cykelbanor. Eftersom Nederländerna är ett 

extremt platt land är det väldigt lätt och behagligt att ta sig runt på cykel. De har även en väldigt smart 

trafikuppdelning i Nederländerna som gör att det känns väldigt tryggt att cykla. 

Eindhoven är landets femte största stad och är en härlig studentstad. Philips hade sin fabrik där förr 

och var stadens stora arbetsgivare, de har idag ett museum där. Idag är universitetet och handeln den 
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stora dragningskraften. Staden har även landets längsta bargata fick 

jag höra, det finns massor av shoppingmöjligheter, restauranger, ett 

par museum och fin natur. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Det var en jättehärlig stämning bland alla utbytesstudenter i 

Eindhoven. Via skolan anordnades även flera aktiviteter och om du vill resa finns det alltid massor av 

ressugna studenter. Det finns massor av konstmuseum i landet att besöka. Jag skulle som sagt säga att 

studierna var hårdare vid TU/e men med lite planering och disciplin är det ändå möjligt att utforska 

Eindhoven och resten av Nederländerna. Skolan har en enorm idrottshall med mer eller mindre alla 

sporter man kan tänka sig, om man vill träna.    

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Nederländerna är inte ett jättestort land och jag rekommenderar starkt att passa på att resa runt 

medan man är där! Det finns otroligt mycket att se, kultur, konst, vacker natur, stadsliv, det finns 

något för alla!  Amsterdam är ca 80 minuter bort med tåg och till längst i norr tar det runt 3 timmar. 

Exempel på platser att besöka är Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft, Haarlem, 

tulpanparken Keukenhof (om vårtermin), Gouda, Utrecht, 

Leeuwarden, Harlingen samt Maastricht. Det är även enkelt att 

resa till Belgien och Tyskland med buss. I Nederländerna heter 

tågbolaget NS, det kostar en del att köpa en enskild biljett men 

om man köper en gruppbiljett för 4–7 personer så blir det billigt. 

De säljer även dagsbiljetter (välj destination och fri retur samma 

dag) till rabatterade priser med jämna mellanrum. Att åka buss 

går ofta nästan lika snabbt som tåg och kan vara extremt billigt. 

En webbsida där du kan söka resor och jämföra pris mellan buss 

och tåg är goeuro.com. Om du vill planera din resa i 

kollektivtrafiken i Nederländerna är 9292.nl en jättebra sida. Där 

ser du även vad resan kostar. På bussar skannar man sitt kort 

både vid på- och avstigning, glömmer man när man går av är det ingen fara men en fast summa, ca 4 

euro, dras då av. 

Passa på att cykla! Det är enkelt, säkert och superhärligt! Cykla till kringliggande städer som Helmond 

och Van Gogh byn! Det finns även en cykelväg som blir självlysande på natten och ett 1950-tals 

inspirerat McDonalds med en ca 15 m hög Michael Jackson staty i utkanten av 

Eindhoven. 

Mycket av den traditionella nederländska maten är ganska ’snabbmatsaktig’, det 

finns väggar med värmeskåp runtom i landet där sådan mat kan köpas för runt en 

euro. Det finns också mycket olika sorters ost att prova. På lördagar finns det en 

marknad i stadens centrum, där man bland annat kan köpa varma, nygräddade 

stroopwafels! Jag rekommenderar även att prova poffertjes, som är traditionella 

’puffiga plättar’ som vanligen serveras med smör och florsocker!    

Figur 4. Eindhovens tågstation 

Figur 5. Färsk 
stroopwafel 

Figur 3. Philips museum 


