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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Hanna Skog  Höstterminen 2017-2018  
Utbytesuniversitet     
Universität der Künste Berlin  
Utbildningsprogram     
Arkitektur 
     
     

Utbytesstudier vid Universität der Künste Berlin 

Innan avresa 
Mitt val av utbytesstudier baserade sig till stor del på att jag ville lära mig mer tyska samt att jag alltid 
har velat testa på hur det är att bo i Berlin. Jag blev därför väldigt glad när jag såg att KTH erbjöd en 
plats på Universität der Künste, UdK, i Berlin. När jag hade fått reda på detta undersökte jag lite 
närmare hur skolan verkade vara och vilka kurser de erbjöd och jag tänkte att det verkade passa 
väldigt bra.  

Ankomst 
Att anlända till UdK som utbytesstudent, men även som student över lag, är väldigt förvirrande. Men 
det en lär sig efter ett tag, och som kan vara bra att komma ihåg, är att det mesta löser sig. Ett bra tips 
är att fråga runt tills en får svar. Skolan är nämligen uppbyggd på så sätt att lärarna enbart är 
ansvariga för sin egen studio och kan arrangera denna som de själva vill (vilket ger en stor variation 
och frihet) men som utomstående kan det vid en första anblick vara svårt att förstå hur allt hänger 
ihop. Detta är också orsaken till att det ofta är svårt att hitta information t.ex. online. Det är helt enkelt 
lättast att ta reda på saker när en är på plats.  

En dag innan terminsstart hålls det en generell introduktionsdag för alla Erasmus-studenter, från 
samtliga program, vilken jag verkligen kan rekommendera en att gå på. Dels för att det ger en inblick i 
hur saker fungerar men även som ett bra sätt att träffa andra studenter. Jag träffade många av de 
vänner jag fick under utbytet redan denna dag.  

Ekonomi 
I och med utbytet tog jag del av Erasmus utbytesprogram, vilket också innebär ett stipendium på ca 
12000 kr.  

Innan terminsstart måste en obligatorisk administrativ avgift betalas på ca 200 euro men i detta pris 
ingår ett terminskort för hela Berlins kollektivtrafik.   

I övrigt så skulle jag säga att Berlin är billigt. Har en tur så kan en hitta bostad för 200-300 euro i 
månaden. Att äta/dricka ute är mycket billigare än i Sverige, vilket faktiskt gjorde att jag gjorde av med 
mindre pengar än vad jag brukar göra, trots att jag kanske gjorde mer saker än vad jag brukar göra 
hemma.  

Boende 
Jag valde att anmäla mitt intresse på ett studentrum som erbjöds i samband med att jag antogs vid 
UdK. Som utbytesstudent är det många som hamnar i detta stora komplex nära skolan. Detta boende 
har verkligen sina för- och nackdelar. Fördelarna är att det ligger väldigt nära skolan men detta kan 
dock också vara lite utav en nackdel då området inte ger så mycket ’berlin-feeling’. Eftersom att det 
enbart bor Erasmusstudenter så är det väldigt lätt att lära känna de andra som bor i huset, vilket är kul 
MEN jag har inte heller bott på ett smutsigare ställe än detta. Kul men skitigt skulle en kanske kunna 
sammanfatta det som.   

Universitetet och studierna 
Det som är mest spännande med UdK är att detta universitet har ämnen inom så många olika 
områden. Visserligen är de olika ämnena åtskilda till de olika byggnaderna men i och med att alla 
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Erasmusstudenter får samma introduktion så ger det en stor möjlighet att lära känna folk från olika 
fakulteter. Byggnaden som inrymmer arkitekturstudenterna delas också med de som studerar fri 
konst. Detta märks tydligt i både undervisning och atmosfär. Tillskillnad från KTH så undervisas 
arkitektur med en tydligt estetisk och konstnärlig inriktning, vilket är lärorikt på ett sätt som en 
kanske inte är van vid. Efter det tredje året som student på UdK får studenterna själva sammanställa 
sin läroplan (såklart inom vissa ramar) och det får en också göra som Erasmusstudent.  

Kurser 
Alla studenter ska välja åtminstone ett studioprojekt, vilka är snarlika de som finns på KTH. En väljer 
en ’studio’ där en får både arbetsplats och lärare samt ett designprojekt som fortlöper över hela 
terminen. Denna kurs är på 12 hp, vilket betyder att en har möjligheten att välja ganska fritt de 
resterande poängen. Under den första dagen hålls den så kallade ’studentbörse’ där alla terminens 
projekt och kurser presenteras. Ett skarpt tipps är att vara extremt uppmärksam under denna 
introduktion. Kurskataloger och val i förhand finns inte alls på samma sätt som hemma i Sverige och 
direkt efter presentationen så ska en vara beredd att välja vilken studio en vill vara del av. För de 
övriga kurserna gäller ’först till kvarn’. Under presentationstillfället berättar de vilken dag och var 
kursen hålls för första gången, de som är där vid detta tillfälle får en plats på kursen.  

Utöver detta så har de även vad de kallar för ’studium generale’, vilket innebär att en kan välja bland 
kurser även på de andra fakulteterna.  

Staden  
Berlin är fantastiskt och jag tror att det finns något för alla där. Jag personligen tycker om blandningen 
av att kunna gå på riktigt bra utställningar, hänga i någon utav alla parker, sjunga kareoke i Mauerpark 
på söndagar, gå på marknader, dricka billig öl, dansa till riktigt bra techno och så vidare! En riktig 
favorit som jag upptäckte var dragshowerna som hålls varje tisdag kl 22.00 på Monster ronson's 
ichiban karaoke, dessa kan jag starkt rekommendera.   

Fritid och sociala aktiviteter 
Det fanns inte så många aktiviteter som arrangerades av universitetet men det gjorde inte så mycket 
då en lätt kommer att hitta andra saker att göra. Jag hade stort stöd utav och umgicks mycket med 
andra Erasmusstudenter som jag lärde känna under introduktionsdagarna. Universitetet brukar 
arrangera en resa till Weimar i början på varje termin som jag också kan rekommendera då det var ett 
bra tillfälle att lära känna de andra Erasmusstudenterna. Efter denna helg startade vi en messenger-
grupp där en kunde skriva om en tänkte hitta på något och då var det ofta några som villa hänga på.  

/Hanna  
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