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Utbytesstudent i Tjeckien, en lärorik termin och ett minne för livet 

Innan avresa 
Jag var till en början väldigt osäker på om jag ville plugga utomlands, efter att läst en del berättelser så 
bestämde jag mig tillslut för att söka. Jag tipsar dig som läser det att söka, jag har lärt mig massor och 
haft roligt samtidigt. Jag valde CTU eftersom min internationella koordinator tipsade mig om just det 
universitet. Tjeckien ligger väldigt centralt i Europa så det är lätt att åka runt och upptäcka i Europa. 
Tjeckien har väldigt god och billig öl och det är billigt att leva i Tjeckien också. Det tar bara 2 timmar 
att flyga till Tjeckien från Sverige och flygresan är rätt billig också.  

Jag laddade ner en språkapplikation några månader innan resan bara för att lära mig lite grunder i 
tjeckiska. Det kan vara bra att ha med sig en EU sjukförsäkringskort, om det skulle hända något. Det 
är gratis och är enkelt att beställa från:  
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_
utomlands/bestall_eu-kort#/.  

Det kan vara bra att ha växlat så man har kontanter, jag växlade cirka 4000 svenska kronor i Sverige 
innan jag reste. Du kommer behöva 4 stycken bilder i storlek 3,5×4,5 cm. Kvaliteten på fotona är inte 
så viktig, så om du vill spara lite pengar så kan du skriva ut 4 stycken i färg hemma. 

Ankomst 
Jag anlände till Tjeckien 17 september, en vecka innan introduktionskurserna startade. Efter man 
landat fick nästan alla hjälp att hitta till sitt boende av sin ”buddy”, jag däremot hade helt missat detta 
och fick ta mig till studenthemmet själv. Jag använde mig av Uber vilket är mycket billigare i Tjeckien 
och då slipper man också chansen att bli lurad av taxichaufförerna vilket är rätt vanligt. ISC var 
fadderorganisationen som tog emot en. Det var många häftiga utflykter och roliga sporter ISC, 
anordnade jag testade att spela basket en gång vilket inte var min grej och gick aldrig på en utflykt med 
ISC. 

Jag var helt själv i korridoren när jag anlände men lärde känna en annan svensk tjej i ett annat rum 
första dagen. Vi upptäckte Prag tillsammans i början och det var väldigt skönt att ha sett en del av 
staden innan skolan började. 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_eu-kort#/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_eu-kort#/
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(första kvällen i Prag, jag och Emma hittade en grupp skottar och drack öl med dem. Man fick hälla 
upp ölen själv.) 

Ekonomi 
Jag fick CSN bidrag och Erasmus stipendiet vilket räckte för att överleva i Tjeckien. Allting i Tjeckien 
är billigt i jämförelse med Sverige så man kan leva rätt bra med bidragen från Sverige. Tips om man 
vill spara pengar är laga storkok med resten av korridoren och turas om vem som lagar. Då får man 
testa på olika matkulturer och lär känna personerna i korridoren. Det är ganska dyrt att åka på 
utflykter med kåren (ISC) men väldigt kul, tips är att boka samma resa som ISC med andra Erasmus 
studenter och boka billigt boende och packa med sig matsäck.  

 
(Vi hyrde en bil och åkte runt i Österrike och Tyskland, vi delade på alla kostnaderna och åt mycket 
matsäck.) 
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Boende 
Universitet hjälpte mig att hitta ett studenthem (dormitory). Jag hamnade i studenthemmet 
”Masarykova” som var ett av de bättre ställen man kunde hamna på. Det låg 5 minuter promenad från 
universitet och det var många andra internationella studenter som pluggade på samma universitet 
som bodde i samma bostad. Priset för boendet var ungefär 1500 kronor per månad för boendet. Jag 
tyckte det var rätt låg standard på boendet men efter ett tag vande man sig. 

    
(Bilder från mitt rum och hur korridoren såg ut första dagen när jag precis anlänt.) 

Även fast en städare kom en gång i veckan och gjorden en snabb städning så tyckte jag att korridoren 
och rummet var rätt smutsigt. Mitt rum var ganska stort och jag delade det med två andra personer. 
Jag bodde första månaden med två andra svenskar som sedan flyttade till en hyreslägenhet 
tillsammans. Andra månaden bodde jag själv i det stora rummet vilket var väldigt skönt. Sista 
månaden så flyttade två killar från Afghanistan in vilket var rätt jobbigt eftersom killarna hade rätt 
olika scheman med mig. Mitt i veckan kunde en kille stanna uppe till 5 på morgonen och titta på serier 
utan hörlurar medan den andra killen gick och la sig vid 8 på kvällen. 

  
(Gemensam matlagning i korridoren, Victor från Frankrike bestämde maträtten Takahiro från Japan, 
Cegoline från Frankrike och jag höll sällskap.) 

Universitetet och studierna 
Universitet CTU kändes stort i jämförelse vad jag är van vid av campuset i Flemingsberg. Avdelningen 
för elektroteknik var en byggnad som satt ihop med avdelningen för maskinteknik. Alla kurser var på 
engelska, ibland var engelskan rätt dålig från lärarna men jag hade aldrig något problem med det.  
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(byggnaden för Elektroteknik) 

En vanlig dag: 

 Vaknar upp, går till skolan på cirka 10 minuter. På en dag hade jag 1 - 3 föreläsningar, 
Föreläsningarna var 90 minuter långa och det var ingen rast under föreläsningarna vilket jag tyckte 
var jobbigt. Lunch åt jag alltid i huset jag bodde i, där serverades oftast 2 rätter man kunde välja 
mellan typisk maträtt var t.ex. gulasch med ris (25 kr). Efter skolan pluggade jag (2 – 3 timmar) i 
skolans bibliotek eller hemma på rummet. Middag brukade jag äta med mina kompisar i korridoren, 
antingen lagade vi mat gemensamt i lilla köket eller så gick vi till en asiatisk restaurang (mycket mat 
för cirka 35 kr). Ibland gick jag ut och sprang i en skog som låg i närheten eller så gick jag till gymmet 
som låg i huset. 
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Kurser 

Om du letar efter kurser själv kolla in: (Du behöver nog byta ut året som står i länken) 
https://mobility.cvut.cz/prospectus/2017/FEE.html. Viktigt är att få godkännande på kurserna av 
programansvarig innan man åker iväg. Jag hade missförstått detta och fick därför inte poäng 
för en kurs.  

AE0B04C0  Czech language 0   2 HP 

Språkkurs för att lära sig tjeckiska, bra och enkel. Om man är intresserad av att lära sig språket 
rekommenderar jag kursen. Allt man behövde för att klara kursen vara att vara närvarande under 
hälften av tillfällena.   
 
AE0B38APH  FPGA Applications   5 HP 

Jag valde att hoppa av kursen FPGA. Under kursen lär man sig programmera en mikrodator. Läraren 
var väldigt dålig på att förklara och tempot under lektionerna var mycket snabbare än vad jag vad 
hann med. Jag försökte i början läsa på om språket och lösa uppgifterna hemifrån men det var väldigt 
svårt att ladda ner programmeringsspråket för kursen. Om du vill ha en utmaning och är intresserad 
av programmering är kursen bra.  
  
AE1B14PO1  Electric Drives and Traction 1 6 HP  

Kursen handlade om olika sorters motorer och dess tillämpningar. Vi vara bara 3 personer som gick 
kursen och de andra personerna läste maskinteknik. Ganska svår kurs med manga former som man 
skrev ner i högt tempo. Provet gick till så att man skulle redovisa 4 av 40 uppgifter totalt framför 
läraren och sedan kunna svara på hans frågor. Bra kurs men kanske inte den som passade min 
inriktning bäst.  
  
AE1B37KEL  Communication and Electronics 4 HP  

Enkel kurs, föreläsningarna var nästintill värdelösa men laborationerna var bra. Ganska mycket 
repetition från telekommunikations kurserna. En av lärarna hade samma tonläge hela föreläsningen 
och läste bara av sin presentation. Jag pluggade in hela kursen på en kväll och lyckades ändå få ett 
C.  
   
AE2B32TPR  Team Project   3 HP 

Jag missade första lektionen och missade därför gruppindelningen till kursen. Jag fick därför göra ett 
projekt själv. Läraren var väldigt trevlig och ville lära sig mer om Sverige, mitt projekt blev därför att 
presentera hur telekommunikation fungerar i Sverige, fokus på hur den regleras och problem med det. 
Jag träffade läraren en timme i veckan som gav mig tips om hur jag skulle arbeta.  
 
BE5B15EN2  Power Engineering 2   6 HP 

Väldigt bra och utmanande kurs. Kursen handlar om Elproduktion i olika former samt säkring och 
tester av högspänning. Roliga labbar där vi använde oss av upp till 25 kV för att se en krets slutas 
genom luften. 

 

 
 

https://mobility.cvut.cz/prospectus/2017/FEE.html
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BE5B31ZEO  Fundamentals of Electrical Circuits 5 HP 

Mycket repetition från Ellära och Analog elektronik. Var ändå en svår kurs med väldigt utmanande 
läxor varje vecka. Var en del nya grejer som t.ex. 1st och 2nd order transients som jag inte lärt mig 
tidigare. Kul kurs att läsa med en ganska speciell lärare. Jag fick inte poängen för den här kursen för 
att den var för lik mina kurser jag redan läst.  
 

 

   

    

Staden och landet 
Prag är otroligt vacker med fina hus vart än man kommer. Kulturen och vädret är ungefär det samma 
som i Stockholm. Man tar sig mest runt med tunnelbana eller spårvagn. Tunnelbanan är högljudd men 
rätt snabb, istället kan man använda spårvagnen som är trevligare. Prag har otroligt mycket barer och 
klubbar vilket gör att nattlivet är superkul. Om det är något jag inte tyckte var så bra var det tjeckernas 
attityd och deras mat. Man tröttnade ganska snabbt på deras maträtter vilket oftast var gulasch eller 
schnitzel. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Jag testade en gång att spela basket med studentklubben, jag var helt klart sämre än alla andra som 
spelade och därför testade jag bara en sport en gång. Jag sprang ute flera gånger däremot vilket var 
väldigt skönt. Det fanns flera sporter och andra aktiviteter men jag testade inte på så många, vilket jag 
ångrar. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
CTU har också skrivit en bra text inför utbytet till Tjeckien, om du är intresserad rekommenderar jag 
dig att läsa igenom, ”CTU Guide for international students”, 
http://www.sustaint.eu/public_files/CTUStudentGuide.pdf  

Om du letar lägenhet eller bara vill träffa folk finns det massor av Facebook grupper för det.  

Prague Hang-out Friends: Trevligt folk som brukar ha ”pub-crawl” varje onsdag. 
https://www.facebook.com/Prague-Hang-out-Friends-1963250537232470/  

https://www.facebook.com/ohmyprg/  

https://www.facebook.com/groups/J.Rental.Prague/about/ 

 

http://www.sustaint.eu/public_files/CTUStudentGuide.pdf
https://www.facebook.com/Prague-Hang-out-Friends-1963250537232470/
https://www.facebook.com/ohmyprg/
https://www.facebook.com/groups/J.Rental.Prague/about/
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