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Innan avresa
Med mycket mejl med långa pdf-dokument och en rad olika nätsidor så kan
antagningen verka mer komplicerad än den är. Det gäller bara att följa det som står
i mejlen som kommer, så går det bra. Jag valde att åka till München och TUM för att
ta kurser med särskilt teknologisk inriktning som jag saknade på KTH. Dessutom är
TUM-logotypen helt fantastisk, tycker jag. Sånt faller jag för. Jag tänkte att jag ville
åka någonstans i Tyskland, så pratade jag t.ex. med andra som hade varit tidigare i
Hamburg men som föredrog arkitektutbildningen på TUM i jämförelse.
TUM Department of Architecture (Fakultät für Architektur)
TUM är ett stort tekniskt universitet med runt 40 000 studenter, alltså ca tre gånger
KTH. Arkitekturskolan ligger i TUMs huvudcampus (Main Campus / Stammgelände).
TUMs huvudcampus ligger väldigt fint i museiområdet i München, centralt och
samtidigt med stora öppna grönytor och imponerande musei- och
universitetsbyggnader. En av Münchens turistattraktioner är utsikten över staden och
alperna från kaféet på takterrassen på arkitekturskolan.
Terminen
Välkomstveckan började i slutet av mars, så höll terminen på över sommaren till ut i
augusti. Det här var en av grejerna som inte var helt tydliga i informationen vi fick
innan terminen, och inte helt tydligt ens under terminen. Grejen är att terminen är
beroende på vilka kurser man tar, och beroende på vilken studio man har kan det
variera med upp till några veckor hit eller dit när studion har slutpresentation och
man är klar med den. På TUM är vissa tentor spridda utöver terminen, men de
flesta tentorna är ändå samlade mot slutet av terminen.
Studentliv
I München kan man verkligen prata om studentliv! Det kan ha varit också för att jag
fick boende i Studentenstadt och hamnade i första våningen i MKH-byggnaden, som
tydligen var centrum för studentfester i München. De ordnade egna fester som var
The Place to Be bland Münchens studenter flera kvällar. Barbeques anordnades
genomgående i Studentenstadt under sommaren, och i år höll fotbolls-VM på också,
som märktes tydligt – så länge Tyskland var med. Freibier (gratis öl) är dragplåstret
vid alla möjliga tillställningar, men samtidigt är det inget press att dricka.

Staden München
München är på många sätt ganska likt Stockholm. De båda städerna är ungefär lika
stora, saker fungerar bra och är generellt väl organiserade. Det finns god tillgång på
parker, och framför allt Englischer Garten är enorm! När det gäller stämningen i
staden så ser man sig i München mer först och främst som den del av Bayern, och
därefter Tyskland och EU.
Fritid och aktiviteter
Det finns många spännande möjligheter till aktiviteter i Bayern. Mycket anordnas av
ESN (Erasmus Student Network) eller av TUMi (TUM International). Det finns många
vackra sjöar i alperna. Och från tiden då Bayern var ett kungarike finns bland annat
Schloss Nymphenburg, Schloss Linderhof, och Schloss Neuschwanstein som sägs
vara inspirationen til Disney-slottet. München ligger mitt i Europa, så det är enkelt
med helgresor till andra städer. Jag var på en resa till Leipzig (Bach-staden) och
Dresden (bombad i slutskedet av WWII), och besökte även Salzburg (Mozart-staden)
i Österrike. I staden München finns också mycket att uppleva. Dessutom finns
koncentrationslägret Dachau alldeles i närheten. Tågen dit säger ”Richtung:
Dachau”.
Boende och ekonomi
Boende kan vara svårt, ungefär som i Stockholm, men det går ändå för alla. Som
utbytesstudent får du förmodligen hjälp av TUM direkt. Annars så kommer du hitta
något på http://www.wg-gesucht.de/. Jag bodde först i Studentenstadt, som är
världens största studentstad! När det kontraktet gick ut flyttade jag in i en WG
(Wohngemeinschaft). Jämfört med Stockholm är det mesta lite billigare.
Kurser
På TUM är det väldigt fritt för studenten, och det finns ett väldigt brett utbud av
kurser. Vissa tar bara några få poäng per termin, och andra försöker maxa så
absolut mycket de klarar av. Systemet gör studenten väldigt fri. Som utbytesstudent
från KTH ska man ta 30 ECTS. 5 av poängen kan vara inom något annat ämne än
arkitektur, så jag läste två omfattande kurser i tyska för att lära mig så mycket som
möjligt. Att ta två kurser i tyska parallellt blev i mesta laget även om det gick. Men
jag rekommenderar att ta endast en kurs eller möjligen en av de dubbelkurserna
som erbjuds. Det är generellt tentor i de olika kurserna. Det kan vara flera små
tentor under terminen eller presentationer eller en avgörande sluttentamen. Det
varierar från kurs till kurs! Det fanns flera spännande studioprojekt att välja bland.
De mest populära är Krucker-Bates och Francis Kéré. Jag valde den ”digitala
studion” för att det kändes passande i München. Här har KTH en del att lära!

Mina kurser:
- Studio: Augmenting Architecture + workshop Unity 3D
Om Augmented Reality. Vi var bara åtta studenter, med tre assistentlärare och
professorn. Jag tycker det hela var väldigt bra. Också utrustning var verkligen
imponerande, och var till mer eller mindre fritt förfogande för oss i AR-studion.
- Seminarium: Urban Settlement Patterns
Om Singapore och Malaka-bukten, med tankar och intressanta diskussioner om
varför staden fungerar så bra trots den extrema tätheten.
- European Mega-City Regions + exkursion
Temat för kursen i år var Randstad-regionen i Nederländerna. En professor och hans
assistent lär oss om regionen med fokus på ekonomi och arkitektur.
- Architectural design, lecture series
Den här kursen var endast för ”international students” och bestod av föreläsningar,
så fick vi en uppgift i grupp om att gestalta en paviljong för lugn och ro på TUM.
- Deutsch als Fremdsprache
Min lärare i tyska var väldigt engagerad. Så engagerad att man ibland undrade om
det var äkta, men det höll sig hela terminen! Wow!
Lycka till!
Åker du till München får du träffa människor från olika delar av världen som
verkligen är intresserade av att lära sig saker. Att studera i Tyskland har ju ett
allmänt rykte i världen om att typ vara strukturerade studier där man ska göra saker
ordentligt, så folk som kommer är folk ifrån hela världen som i alla fall inte skräms
för mycket av den tankegången. Om du åker till München tror jag absolut att du
kommer få ett givande utbyte!
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Åkte 8:e terminen av arkitektutbildningen

