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Min utbytestemin på UDK, VT 2018 

Innan avresa 
Jag sökte utbyte på UDK i Berlin i första hand för att jag var intresserad av att bo och leva i staden 

under en period och förbättra min tyska. Jag visste inte alltför mycket om skolan mer än att det var i 

grunden en konsthögskola och att kursutbudet därför skulle vara lite bredare och annorlunda från vad 

jag är van vi från Sverige.  

 

Som en liten förberedelse inför utbytet så gick jag en språkkurs på distans bara för att fräscha upp 

mina väldigt grundläggande tyskakunskaper. Eftersom jag visste att en stor del av undervisningen 

skulle vara på tyska så kändes det ganska viktigt.  

 

Alla utbytesstudenter bjuds in till ett informationsmöte några dagar innan terminen startar efter mötet 

så brukar alla även få åka med på en guidad rundtur av staden. (rekommenderas verkligen) 

Ekonomi 
Levnadskostnaderna är generellt billigare i Berlin än i Stockholm och att klara sig på CSN bidrag och 

erasmus pengar var inga problem.  

Skolan har ett obligatorisk terminsavg som måste betalas en tid innan terminsstart, i den avgiften 

ingår gratis kollektivtrafik i Berlin under hela terminen.  

Boende 

Skolan ebjuder nya utbytestudenter att söka en deras korridor lägenheter som tydligen ligger väldigt 

nära skolan och är mycket billiga. Standarden har jag hört ska vara väldigt dålig och det ska tydligen 

vara ett allmänt stökigt ställe att bo på. Men om du vill spara pengar så brukar skolan skicka ut 

information om hur du söker bostad en viss tid inna terminen startar.  

Jag löste bostad genom annonser på diverse hemsidor. Jag svarade på annonser när jag var på plats 

och det finns väldigt många annonser som brukar ligga ute så bostad väl i Berlin bör inte vara några 

problem om du bara är beredd att lägga lite tid på det. 
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Universitetet och studierna 
  

UDK är en stor konstskola. Här finns alla möjliga utbildningar, dans, arkitektur, fri konst, design osv. 

En del är utspritt över staden men fri konst och arkitektur samt några fler utbildningar finns alla i den 

jättefina huvudbyggnaden.  

 

Skolan erbjuder utbytesstudenter en grundkurs i tyska. Den kan jag starkt rekommendera om du är 

nybörjare på språket och är intresserad av att lära dig lite extra under tiden du är i staden. I den kursen 

så får du välja om du vill gå ett eller två tillfällen i veckan, den kursen ger också högskolepoäng.  

 

Dagarna börjar vanligtvis senare än vad jag är vad vi från KTH. På UDK kan studenter och lärare dyka 

upp först under sena eftermiddagen och många seminarier och föreläsningar kan pågå under vad vi 

skulle anse vara “lunchtid”. Det är också helt vanligt att lärare är sena och att saker börjar ganska 

mycket senare än vad som står i schemat.  

 

En av de största skillnaderna mellan KTH och UDK är att det helt saknas digitala system för kurser och 

registreringar. Allt sker i stort sätt analogt. När du börjar en ny kurs i början av terminen så gäller det 

att dyka upp på första tillfället och skriva upp dig på en närvarolista. Likadant är det i slutet av 

terminen när du vill ha studieintyg och betyg etc. då kommer du själv behöva gå omkring och be om 

signaturer på papper av berörda lärare.  

 

Terminen börjar med en så kallad “projektbörse” där lärare presenterar sina studios och teman för 

terminen. Efter presentationen så får alla studenter ett papper där du skriver ner vilken studio du vill 

gå i under terminen. Lite som på KTH, med den stora skillnaden att allt är väldigt oklart (även om du 

förstår tyska) och studio-valresultaten presenteras på en lista som sätts upp på en anslagstavla senare 

under samma dag. Det är bra att på förhand ta en titt på UDKs kursdatabas, även om den inte är helt 

komplett så ger den en bild av vilka studios och lärare som brukar finnas. Om du vet ungefär på 

förhand vad vill gå för studio så kommer valet bli väldigt mycket lättare och första dagen/dagarna bli 

mycket mindre förvirrande.  

Kurser 
 

“do What you want” 15 HP 

En kurs som är ganska mycket vad namnet säger, en studio där studenterna själva får välja vad de vill 

jobba med. Första mötet går ut på att alla får ge förslag på vad de vill jobba med varpå handledarna ger 

sina synpunkter. Vidare under terminen s¨är arbete väldigt fritt, mycket krav ställs på att du är duktigt 

på att kunna planera din egen tid och din egen process.  

“Tyska A1” 4 HP 

Nybörjarkurs i tyska, två tillfällen per vecka. Mycket rolig kurs och en bra möjlighet att hänga med 

studenter från andra konstutbildningar.  

“Mauern und Wände” 5 HP 

Seminariekurs på temat väggar som medium. Ett tillfället i veckan där kortare texter diskuteras. Alla 

studenter får i grupp presentera och led diskussion om en tilldelad text. 
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“That's the idea, let's contradict each other” 5 HP 

Seminariekurs helt baserad på boken S,M,L,XL av Rem Koolhaas. En träffa i veckan där vi diskuterade 

en viss del eller perspektiv på boken. 

“Zeichen” 4 HP 

Teckningskurs. Valfritt om du vill vara med en eller två gånger i veckan. Ibland är det krokimodeller 

och ibland är det bara ett temat som du bör förhålla dig till. Det är drop in som gäller vid de två 

tillfällena, alltså då får när det passar vara där i två timmar för att få lite handledning och visa din 

teckningar.  

Staden och landet 
Berlin behöver ingen presentation. Staden lever upp till sitt rykte och det finns alltid något för alla, 

även på skolan.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag rekommenderar dig att iallafall lära dig lite tyska inna du åker. Allt blir lättare om du iallafall kan 

förstå en del tyska. Sen så brukar det gå bra att kommentera och ställa frågor på engelska, alla pratar 

engelska.  

Jag tycker attd et var givande att ta del av möjligheterna av att gå på en konstskola. Det finns massa 

kurser och andra saker som sker utanför skoltid som inte finns på KTH. Gästföreläsare, seminarier, 

fester och konserter och annat som händer på skolan. Det finns alltid information om events och annat 

på den berömda anslagstavla nere i lobbyn på skolan.  

Lycka till med ditt utbyte! Du kommer absolut inte ångra dig att du åkte till UDK och Berlin. 
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