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Jag bestämde mig för att göra en utbytestermin för att ha möjligheten att få ut så mycket som möjligt
av min utbildning. Jag var nyfiken på hur och vad skillnaderna, och likheterna, kunde vara mellan att
studera till arkitekt på KTH jämfört med att studera någon annanstans. Att TU Delft är en känt och
mycket högt rankat universitet för arkitekter, utbildningen var på engelska och att Holland för mig var
ett nytt land att upptäcka fick mig att söka dit.

Ankomst
Jag kom helgen innan Introduktion programmet startade för att hinna se mig runt lite i Delft.
Eftersom jag läste vårterminen i Delft var IP programmet lite lugnare, och tyvärr kallare, är
motsvarade på sommaren. Vi var 200 nya studenter jämför med höstterminens 2000. IP programmet
innehöll guidade turer, samarbeten mellan de olika faciliteterna samt olika barrundor på kvällarna.
Det var ett roligt sätt att lära känna studenter från andra faciliteter, speciellt eftersom vi
arkitektstudenter ofta har en tendens att umgås mest med varandra. Vårt IP program varade en vecka,
sista dagen var introduktion på respektive facilitet, för mig på arkitekt, ”BK”.

Ekonomi
Jag fick Erasmusstipendiumet, och tog även merkostnadslån från CSN för att kunna resa och uppleva
liter mer än endast universitet under terminen. Generellt så är kostnaderna lite längre i Holland
jämfört med Sverige. Jag valde att hyra en lägenhet med en kompis privat, vilket blev lite dyrare
jämför om man bor med de studentlägenheter som erbjöds.

Boende
Jag och min kompis hyrde en fantastisk lägenhet med två sovrum i Delft centrum, i ett gammalt
vackert hus vid en kanal. Det var väldigt lyxigt att bo så centralt. Dock är Delft väldigt litet så det hade
inte varit något problem att bo lite längre från centrum. Eftersom alla cyklar överallt, känns allt väldigt
nära. Så mitt bästa tips är att skaffa en cykel så fort som möjligt. Många studenter säljer cyklar vid
terminsstart, men jag valde att hyra en cykel för 12 euro i månaden. Fördelen med detta var att om
man fick punktering eller något annat bekymmer med cykeln, fick man en ny inom 12 h.
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Universitetet och studierna
En fjärdedel av Delfts befolkning är studenter, vilket säger en del om hur stort universitet är. Det är ett
tekniskt universitet med utbildningar som arkitektur, industridesign, ingenjörer och aerospace.
Arkitektur studenterna har sin egen byggnad i början av campusområdet. Skolan är renoverad för ca
5–10 år sedan och väldigt inspirerande. Det bästa med vår byggnad var den stora modellhallen samt
verkstaden och den egna lilla butiken med kurslitteratur och material. Jag hade alla mina kurser och
föreläsningar i BK-byggnaden. Det som var den stora skillnaden från KTH var att skolan stängde kl 22,
som arkitektstudent är jag van att kunna arbeta hela natten vid behov.
All undervisning var på engelska. Vid ett fåtal tillfället kunde handledningar glida över till holländska,
men min erfarenhet var att alla var väldigt vänliga gärna pratade engelska när man sa till.

Kurser
Som utbytesstudent på mastern och för endast en termin fick jag ett kurspaket. Terminen inleddes
med en 6 veckor kurs i konstruktion, jag upplevde denna kurs krävande och utmanande, men nyttig!
Vi läser inte alls lika detaljerat om konstruktion på KTH, så det var till en början en chock, men
lärorikt för den som inte ger upp. Under denna kurs lärde man också känna många andra studenter
som hade fler gemensamma kurser under terminen med. Två seminariekurser i design samt
arkitekturhistoria pågick parallellt under hela terminen.
Alla studenter fick välja sin designstudio, som stod för 15 p av terminens 30. Jag valde Dwelling, och är
mycket nöjd med det valet. Vi var ca 50 % utbytesstudenter och 50% holländska studenter. Dwelling
studio var populär bland utbytesstudenter. Min studio arbetade med en ny artificiell ö Amsterdam där
vi formade ett nytt cityblock.
Generellt så är holländare kände var att vara raka, det kunde upplevas tydligt på handledningar och
presentationer. Jag är mer van från KTH att kunna ha en diskussion med handledare för att utveckla
mina projekt, här kunde jag uppleva att universitet hade en ”åsikt” och man bör snarare följa sina
handledare än att utmana. Det var ett nytt sätt att arbeta, som kliade lite i fingrarna ibland.

Staden och landet
Jag tyckte verkligen om Holland som land. Delft är en superidyllisk och söt plats som ligger bra för
utflykter. Rotterdam och Den Haag ligger endast 10 minuter bort med tåg, och Amsterdam 1 timme.
Tågen fungerar mycket bra, rekommenderar att köpa ett personligt tågkort så man får 40% av på mina
resor. Jag åkte även över till Tyskland och Belgien vilket var väldigt smidigt och kostade inte alls
speciellt mycket.

Fritid och sociala aktiviteter
Det fanns ett sportcenter på campus för den som var intresserad med diverse olika aktiviteter och
sporter. Studentorganisations ESN erbjöd mycket socialt aktiviteter.
Universitet hade mycket roliga studentbarer olika faciliteter olika dagar. Jag upplevde det lätt att träffa
nya människor och fick många bra vänner från min studio som jag umgicks med.
Vi reste runt i Holland en del, såg tulpanfälten blomma, upptäckte mysiga små städer och häftiga
nattklubbar i Rotterdam. Det finns väldigt mycket att upptäcka och göra för den som vill. Från Delft
tar det ca 40 minuter att cykla till havet, som var väldigt härligt när det började bli lite mer varmare!
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Rekommendationer och övriga reflektioner
Jag rekommenderar verkligen Tu Delft, jag är väldigt nöjd med mitt halvår och skulle gärna åka
tillbaka!
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