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Daejeon, Sydkoreas svar på en studentstad 

inför avresa till Sydkorea 

Jag valde att åka på utbyte för att jag ville testa att studera i ett annat land och få träffa nya människor. 
Anledningen jag valde Sydkorea var för att landet har mycket att erbjuda både inom utbildning samt 
fritiden utöver plugget.  

Studiemässigt hade jag inte några speciella förväntningar utöver att jag visste att KAIST är Koreas 
bästa tekniska universitet så jag var beredd på en hög nivå av studier. De erbjuder kurser på engelska 
så det fanns inge språkkrav innan avfärd. KAIST har en period där man söker de kurser man vill läsa 
där det står vilket språk som undervisningen ska vara på. Bra att veta är att man kan lätt byta kurser 
på plats men värt att lägga på minnet är att de flesta kurser har ett begränsat antal platser så om det är 
en kurs man verkligen vill läsa så är det bra att anmäla sig direkt till den.  

Innan avfärd är det krav på visum samt en hälsoundersökning. Du säker studentvisum på koreanska 
ambassaden och det tar några veckor så bra att göra det i tid och de tar ens pass under tiden för att 
stoppa in visumet i passet så bra att inte ha en resa planerad där du behöver ditt pass under tiden ditt 
visum utfärdas. Hälsoundersökningen kan göras hos de flesta och kostar en liten slant. Bra att veta är 
att de kräver bevis på att man inte har tuberkulos. Man kan antingen röntga sig eller göra ett hudprov 
och båda godkänns om man kommer från Sverige, hudprovet är betydlig billigare men tar längre tid 
tills resultatet är inne. Bra är att boka in dessa tester så tidigt som möjligt.  

Ankomst till kaist 

Då terminen på KAIST börjar relativt sent är det vanligt att studenter som ska på utbyte reser runt 
innan skolstart. Jag valde att åka till Seoul och spendera en vecka där innan skolan började för att lära 
känna huvudstaden innan jag åkte vidare till Daejeon där skolan befinner sig. För att ta sig till 
Daejeon/KAIST kan du ta tåg eller buss, kolla på korails hemsida för att få reda på tågtider och priser. 
När du anlänt till Daejeon train station så är det lättast att gå till taxikön utanför och bara säga KAIST 
så kör de dig till entrén, kom ihåg att ha med kontanter då taxibilarna i Daejeon inte tar kort. 

När jag kom till skolan åkte man direkt till KAIST ISSS kontoret där du fick en  välkomstmapp med all 
information man skulle behöva under utbytet samt en hoodie/tshirt med skolloggan på. Se till att vara 
på ISSS kontoret innan stängning för annars blir det svårt att komma in i dormen! Därefter gick man 
till sin dorm som man blivit tilldelad, om man valt att bo på skolan. Om man valt att bo i dorm så är 
man i stort sett garanterad en plats och man kan välja att antingen bo med en annan eller ensam. Värt 
att notera är att det är svårt att få ett enskilt rum.  

De första dagarna bestod av information för alla nykomna. Det var även aktiviteter som organiserades 
av andra studenter för att lära känna andra utbytisar om man valt att anmäla sig till det.  Jag 
rekommenderar att anmäla dig till alla aktiviteter du kan på förhand så som Buddy program, då du 
inte bara får hänga med din Buddy utan du lär även känna andra utbytisar i din tilldelade grupp. 

Ekonomi, ekonomi, ekonomi 

Jag fick inte ett skvatt från KTH inför utbytet då de lottar vilka skolor som får bidrag. Det varierar 
dock beroende på sektion så andra får vanligen sponsring. Som tur är det relativt billigt att leva i 
Sydkorea, speciellt i Daejeon och på campus så utgifterna varje månad var relativt låga om man inte 
drog iväg och reste nånstans. CSN räckte gott o väl. De utgifter som är i samband med utbildningen 
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betalar du inom en kort ram efter att du kommit dit. Det finns en del uttagsmaskiner på campus så 
inget att oroa sig över där.  

De kommer att erbjuda att man skaffar ett koreansk bankkort när man kommer dit men jag valde att 
inte skaffa det, vilket många andra valde att göra. Jag hade innan avfärd skaffat ett kort som har 
kostnadsfria uttag i utlandet. Värt att veta är dock att de flesta automater tar en avgift på utländska 
kort som är fast oberoende på uttagets storlek så om du ska ta ut pengar är det mer värt att ta ut större 
summor.  

Boende på campus, eller Mer exakt, boende i w6 

Bostad fixade man lätt med instruktioner från skolan. Man bor då i dorm, antingen ensam eller med 
annan utbytesstudent. Det är svårt att få ett ensamrum och är dubbla kostnaden än ett delat rum. Man 
betalar en klumpsumma för hyran för hela terminen första veckan i kontanter. Ta inte med 
klumpsumman från Sverige utan ta ut pengarna när du är där! 

Nästan alla utbytesstudenter bor i samma dorm, W6, som sen är segregerat mellan könen och det är 
nolltolerans som gäller om vistelse i andra könets del. De separerar våningarna mellan 
kandidatstudenter och mastersstudenter.  I W6 är det tvättmaskin varannan våning på våningarna 
mellan är det vatten och mikro. Det finns sen en liten butik längst ner som säljer lite nödvändigheter 
som snacks och hygienartiklar. Man kan anmäla sig till ett käk att laga mat men ingen gjorde det utan 
man käkade på campus eller utanför istället.  

   

Universitetet och studierna på kaist 

KAIST är ett stort tekniskt universitet och har de flesta områden inom det. Jag själv som läser ekonomi 
klarade mig dock utmärkt då de flesta inriktningar har ekonomikurser som jag kunde ta.  

Undervisningen skilde sig en bra del från KTH på de flesta sätt. På KTH är föreläsningarna valfria att 
gå på men på KAIST är de obligatoriska och läraren tar närvaro och man får inte missa mer än ett par 
lektioner innan det påverkar slutbetyget. Utöver det är det mesta beroende på själva kurserna hur de 
är uppbyggda, de fanns kurser som bara bestod av redovisningar och andra som klassiska 
föreläsningar. Föreläsningarna har fasta tider varje vecka så man lär sig snabbt sitt schema. 
Majoriteten av föreläsningarna är 1.5 timme utan rast.  

En vardag för mig på KAIST var att jag vaknade och drog direkt till min lektion på morgonen, käkade 
lunch med polarna i nån av de 3 cafeteriorna, eller på en annan restaurang på campus om man kände 
för annat. Jag hade morgonföreläsningar varannan dag och då bestod resterande dag av läxor eller 
häng med polare. De dagar jag hade eftermiddagsföreläsningar blev det lunch innan och middag efter. 
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Middag åt man antingen på campus eller ute på West Gate som var närmsta område som inte tillhör 
skolan. Under ser ni lite bilder på maten från campus. 

 

 

 

Kurser jag valde 

Jag läste en del av min mastersprogram på KAIST och jag valde att läsa dessa tre masterskurser.  
 

1. Introduction to Financial Engineering 
Lärorik kurs som går igenom allt inom ekonomi och går från nytt till avancerat. Läraren var 
bra och kunnig i ämnet och om han var tvungen att ta nått på koreanska så översatte han 
innan eller förklarade vad han sa. Jag valde denna kurs då jag läser ekonomi och det var en av 
de kursen som fans inom ämnet.  
 

2. Decision Analysis and Risk Management 
Kursen som jag såg mest fram emot och lärde mig mest utav och är mycket väsentlig för min 
utbildning. Jag hade samma lärare som kursen över och samma gäller här, han var engagerad 
och kunnig. Man arbetade mycket i Excel vilket jag tycker var bra då det är ett verktyg man 
använder sig mycket av.  
 

3. Cognitive engineering 
Denna kurs är inte något som jag behöver för min utbildning utan jag valde den mest för 
läraren var bra och kursen verkade intressant. Mycket grupparbete och diskussioner på 
lektionerna om ämnena han gick igenom. Tentorna var kryssfrågor vilket var trevligt. 

 
Staden, landet och det mesta runtomkring 
Daejeon är inte Sydkoreas huvudstad men en relativt stor stad ändå. Orkar inte gå in på detaljer om 
storlek och allt, det får du googla själv. Det jag kan säga istället som inte står är att staden har flera 
centrum. De är alla relativt likartade men i olika storlek. Det närmsta och minsta är Rodeo Street. Det 
ligger precis utanför West Gate om man fortsätter bort från campus. Litet område med butiker och 
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spelhallar och dylikt, främst kul att dra dit om man käkat i området eller innan man ska på karaoke, 
eller norebang som det heter i Sydkorea. Det lite större o lite längre bort heter Dunsan, i närheten av 
Government Complex. Mycket unga som festar där och det finns en klubb och massa barer. Det är lätt 
att cykla dit, tar ca 15 minuter, men taxi är billigt och smidigt med. På tal om det är det jättebilligt med 
taxi i Daejeon, och Sydkorea generellt, speciellt när man delar. Kan då vara billigare än att åka tåg! Det 
största shoppingcentret heter Sky Road och ligger längst bort tråkigt nog. Här finns det massa butiker 
och restauranger. Skulle inte rekommendera at cykla dit, men om du är hurtig så varsågod. Tar ca 50 
minuter.  

Skulle säga att Daejeon generellt är lika andra städer i Sydkorea, inte den mest spännande staden i sig. 
Å andra sidan spenderade jag mesta av tiden på campus om jag hade lektioner, och åkte runt i landet o 
utanför på helgerna. Så om man tröttnar är det lätt att ta tåget till Seoul eller Busan, eller varför inte 
Taiwan eller Japan! Passa på att resa runt i andra länder och även inom Korea. Man kan definitivt 
komma undan med billiga flygbiljetter så bara att köra på. För det flesta är fredagar lektionsfria vilket 
gör varje helg en långhelg och perfekt att dra iväg nånstans. 

Personligen kände inte av några större kulturkrockar. Det är definitivt annorlunda att vara i ett 
asiatiskt land från Sverige men inte nått märkvärdigt chockerande, Sydkorea är också en av de mest 
västerländska länder i Asien. Roligare om du upplever det själv. 

socialt liv 

Du kommer högst troligast bo på campus, så du kommer ha ett socialt liv på KAIST. Jag spenderade 
stort sett 99% av tiden med andra, och beroende på om det var vardag eller helg gjorde vi olika saker. 
På de dagar jag hade lektioner var jag nästan bara på campus, antingen på nått café med polare eller 
på annat café med polare. KAIST har dock mer att erbjuda än caféer, de har en stor sporthall där man 
kan få spela de flesta sporter, aningen hyra själv eller gå med i en av de många klubbarna. 
Universitetet arrangerade många aktiviteter, mest via ISSS eller ISO. Jag hakade exempelvis på en 
temple stay och en pojangmacha. De hade dessutom världsdagar och annat smått och gott. Jag skulle 
säga man fick bra kontakt med andra studenter av detta men res tillsammans på egen hand med. Eller 
snacka upp dem på caféer, de är i samma situation som dig. Det är lugnt.  

På helgerna hände det mer saker. Vi åkte nånstans nästan varje helg, antingen utforska inom Sydkorea 
eller till andra asiatiska länder omkring. Det är nått jag verkligen tycker man ska passa på att göra.  

mina övriga Rekommendationer och reflektioner 

Köp en cykel. Ät med andra. Om gruppresor görs, haka på dem. Bjud på dig själv. Plugga gärna, men 
inte för ofta. Ät massa god mat. Hoolala har seriöst god kyckling. Skaffa Kakao talk. Och Kakao maps. 
Och Kakao taxi. Glöm inte köpa cykel. Res runt massa. Prata med koreaner, de är för blyga själva. Köp 
cykel. Home Plus är vart man köper allt, ta taxi dit. Packa hellre för lite än för mycket. Du kan köpa 
stort sett allt där. Ta med sängkläder dock. Chatta upp äldre vid Yuseong foot spa. Och sen cykel då. 

   


