
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 (2) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Beatrice Bjering 
 

 2018, Vårtermin 
Utbytesuniversitet     
Politecnico di Milano 
Utbildningsprogram     
Medicinsk teknik 
     
     

En utbytestermin på Politecnico di Milano 

Innan avresa 
Jag sökte till utbytesstudier för att jag ville prova på att bo i ett annat land, plugga utomlands och lära 
känna nya människor från olika delar av världen. Mitt förstahandsval var Italien eftersom jag hade 
varit där innan och tyckte väldigt mycket om kulturen, maten och människorna. Jag gick inte någon 
språkkurs innan och behövde inte heller skaffa något visum eller vaccinera mig. 

Ankomst 
Jag kom fram till Milano några dagar innan studiestarten för att göra mig hemmastadd i lägenheten 
som jag skulle bo i och för att lära mig att hitta runt lite i Milano. Jag hade gått med i ett ”Buddy-
projekt” där man fick kontakt med en student från universitetet som hjälpte till med olika frågor så 
som exempelvis boende och kurser. Min fadder var väldigt hjälpsam och introducerade mig även till 
studentorganisationen ESN som anordnade många olika aktiviteter (så som exempelvis middagar och 
resor till olika städer i Italien) som jag var med på.  

Ekonomi 
Jag upplevde att prisläget i Milano ungefär är som i Stockholm när det gäller mat, shopping och 
boende. Det kändes dock som att det var lättare att hitta lägenhet i Milano än i Stockholm. Jag 
rekommenderar att ha en sparkassa med sig så att man har råd att resa runt i Italien när man ändå är 
där, det är ju så fint! Ett tips är också att gå med i studentorganisationen ESN som anordnar olika 
resor, både inom Italien och till andra länder, till väldigt bra priser. Några av resorna som de 
anordnade var till Neapel, Trentino, Bergamo och Prag. Det gäller bara att anmäla sig i tid! 

Det är billigt att åka kollektivt i Milano, ett månadskort kostar 220 kr och kortet kan köpas på olika 
tunnelbanestationer, exempelvis i Loreto och på centralstationen. 

Boende 
Jag hittade bostad i Milano genom en kompis i Italien som i sin tur hade en kompis som bodde i 
Milano. Det slutade med att jag flyttade in i samma lägenhet som henne. Lägenheten låg i området 
Loreto och därifrån kunde man gå till huvudcampuset Leonardo på 10 minuter. Tunnelbanans röda 
och gröna linje låg väldigt nära, så som många busslinjer också gjorde. Med tunnelbanan var det 
ungefär 5 minuter till centralstationen och 10 minuter till Doumo. Jag betalade ungefär 3000kr i 
månaden för mitt boende.  

Som tidigare sagt kan man även få hjälp med att hitta lägenheter via ESN. Jag rekommenderar även 
att gå in på Airbnb och kolla efter lägenheter. 

Universitetet och studierna 
Politecnico di Milano är uppdelat i olika campus: Milano Leonardo, Milano Bovisa samt Como och 
Lecco som ligger utanför Milano. Bovisa-campuset ligger lite längre ifrån centrum än Leonardo där jag 
pluggade. Jag rekommenderar därför att välja sina kurser på ett av campusen då de ligger rätt så långt 
ifrån varandra. Jag tyckte att undervisningen var lik undervisningen på KTH, den enda skillnaden var 
att det inte var så många laborationer. De flesta masterkurser är på engelska och många av 
examinationerna är muntliga.  
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Politecnico erbjuder också en italienskakurs som man kan få finansierat från KTH. Tyvärr kan man 
inte få några högskolepoäng för denna kurs, men det är en bra möjlighet till att lära sig det italienska 
språket.  

Kurser 

Jag läste kurserna Healthcare management, Life Support Systems och semiconductor radiation 
detectors. Jag rekommenderar verkligen Healthcare management som var en kurs där man fick göra 
ett projekt tillsammans med sjukhus för att lösa ett specifikt problem som de hade i sjukvården. Life 
Support systems var också en givande kurs där man får lära sig mycket olika livsuppehållande system 
och utvecklingen av dessa. 

Staden och landet 
Jag tycker verkligen att Milano är en underbar stad med trevligt folk, fina byggnader och många olika 
sevärdheter (Doumo, La Scala, Cimitero Monumentale m.m.). Det är även en stad med många bra 
förbindelser genom tåg och bussar, så det är smidigt att ta sig till andra delar av landet. Jag upplevde 
inte några större kulturkrockar, det enda som var lite annorlunda var att italienarna inte är så strikta 
med att passa tiderna. Det är också många som inte pratar så bra engelska. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Det finns mycket att göra på fritiden i Milano. ESN arrangerade exempelvis matlagningskurser och 
möjligheter att på teater och opera på det kände operahuset La Scala till rabatterade priser. De 
arrangerade även olika sportevenemang så som Polimirun som är ett 10-kilometerslopp från campus 
Bovisa till Lenardo. Milano har också en stor fotbollsarena, San Siro, där man kan gå på stora 
fotbollsmatcher. Mode och design är också något som är väldigt stort i Milano. Jag var där under 
design week och då har många designers utställningar i olika delar av Milano som var kul att gå på.  

Det är också ett bra uteliv med många olika bra klubbar som Old Fashion och Alcatraz. En annan sak 
som är stort i Milano är Apertivo vilket innebär att man får en drink och plockmat för ca 10 euro. Det 
finns i hela Milano men jag rekommenderar att gå till Navigli som är ett mysigt område med bargator 
längs vattnet. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag rekommenderar att åka runt i Italien så mycket som möjligt när du ändå är där. Några fina ställen 
är Ravenna, Sicilien, Bergamo, Como och San Marino. Eller varför inte åka på en skidresa till alperna 
som inte alls ligger långt ifrån Milano? En annan bra sak att veta är att man måste ha en ”codisce 
fiscale” (vilket är som ett italienskt personnummer) för att skaffa ett ATM kort eller hyra en lägenhet. 
Detta kan Politecnico fixa åt en. 

Jag rekommenderar verkligen att åka på utbytesstudier, man får träffa många olika människor från 
olika länder och uppleva olika kulturer. Det är bland det bästa jag har gjort!  
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