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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Linnea Gabrielsson  HT18 
Utbytesuniversitet     
TU/e 
Utbildningsprogram     
Masterprogram, Fastigheter och Byggledning 

     
     

Fem månader i Nederländerna, Eindhoven 

Innan avresa 

Att få åka till ett annat land, se nya platser, lära känna nya människor och framförallt skapa egna 
erfarenheter har länge varit intressant för mig. Därför ansökte jag till att göra en utbytestermin, för 
andra gången, på hösten under mitt sista år på mitt mastersprogram. Jag hade många tankar på vart 
jag skulle åka och ärligt talat så var inte Eindhoven ett av mina första val. Främst på grund av att jag 
inte hade hört talas om det innan. Men i och med att jag hade varit på utbytes innan så fick jag välja 
mellan resterande platser, och Eindhoven och TU/e var den skola som passade bäst med min 
utbildning! Jag hade inga särskilda förväntningar mer än att jag såg den roliga chansen att få plugga 
utomlands några månader, och det blev en riktigt bra termin! 

Inga språkkurser behövdes utföras innan, om man inte vill slipa på Holländskan innan! Men det var 
inget krav. Inte heller behövdes några vaccinationer eller visum.  

Ankomst 
Jag åkte ner till Eindhoven så jag var där runt 28e augusti och skolan började 3e september (en 
måndag). Varför jag åkte ner fem dagar innan var så jag kunde installera mig i mitt rum samt kunna 
vara med på en mottagning som var organiserad för internationella studenter. Mottagningen varade i 
två dagar, 30e till 31e augusti. Jag rekommenderar att vara med på den – riktigt kul och bra gjort, och 
jag träffade de vänner som jag hängde med under resten av studietiden där!  

 

De jag lärde känna under intro-veckan. Här på vårat favoritställe i Eindhoven, Happy Italy! 

Ekonomi 

Då jag åkte inom Europa så fick jag Erasmusstipendiet (alla studenter som åker på utbytes inom 
Europa får detta, om KTH och skolan har detta avtal). På så sätt fick jag en del av pengarna i början av 
skolstart, ca 12 000 kr (70% av hela summan), och resten får jag nu när jag är tillbaka (osäker på 
summan men är 30% av hela summan). Detta hjälpte lite med kostnaderna såklart, men jag tog ändå 
CSN bidrag och lån under min studietid. Allt detta räcker gott och väl, men då jag ville resa runt lite 



     
     
 
 
 

 2 (6) 
 

samt lägga pengar på att gå ut och äta då och då så tog jag även lite av mina egna sparade pengar. Per 
månad, exklusive hyra, så skulle jag säga att jag spenderade runt 5000 kr. Jag betalade inga 
kåravgifter etc., men mottagningen i augusti kostade 300 kr.  

Boende 

I ansöksningsdokumenten mellan TU/e och KTH kunde man fylla i om man önskar ansöka för en 
bostad. Alla kan göra detta men vem som får bostad är som ett lotteri. Jag hade turen att få en bostad 
och fick därmed välja mellan olika delade lägenheter för studenter via Vestide, ett 
studentbostadsföretag lokaliserat i Eindhoven. Dem har olika byggnader placerade runtom i 
Eindhoven, varav ett är beläget på campus. Jag valde ett rum i bostaden på campus då jag inte visste 
något om Eindhoven ännu och tyckte det var fördelaktigt att bo på campus. Jag hamnade i en lägenhet 
på 12e våningen (av 13) i en fräsch och nyrenoverad (skulle jag tro) byggnad. Som alla andra 
lägenheter i denna byggnad, delade jag bostaden med tre andra studenter – en från Singapore, en från 
Barcelona och en från Milano. Vi trivdes väldigt bra tillsammans och vi hade liknande åsikter om hur 
vi ville ha det hemma (städning osv). Jag hade ett rum på cirka 20 kvm och delade kök och badrum 
med de andra. När jag såg mitt rum för första gången var jag lite skeptisk till att ha ett handfat i mitt 
rum men det visade sig vara väldigt praktiskt om man vill fräscha upp sig och badrummet är upptaget! 
Jag betalade cirka 450 euro för att bo där, så det var lite dyrare än andra boenden som Vestide har i 
Eindhoven. Troligtvis för den högre standarden och att det låg på campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt rum i lägenheten (innan jag gjorde det mysigt J ).      Köket, gemensamt. 
  

 

Utsikt från gemensam balkong                    Allmänt utrymme vid köket.   
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Universitetet och studierna 

Skolan liknade ganska mycket KTH, förutom att TU/e är ganska nytt så alla byggnader och lokaler är 
väldigt moderna. De har flera olika ämnesområden, bland annat bygg, industriell design, och teknisk 
kemi. Beroende på vilka kurser man har så ser dagarna olika ut förstås. Då varje kurs är oftast på 5 hp 
är det färre lektioner i varje ämne varje vecka än på KTH. Men då man måste gå fler kurser blir det fler 
olika ämnen varje vecka (vanligtvis tre). Dock så tog jag 4 kurser och inte 6 kurser, så fyllde inte helt 
30 hp. Detta då jag ville ha lite mer fritid för att upptäcka Nederländerna. Så under våren när jag gör 
min masteruppsats läser jag en språkkurs vid sidan av för att fylla mina poäng jag behöver. Då jag går 
master så var alla kurser på engelska. Man kunde ta språkkurser i Holländska men dessa fylldes på 
ganska snabbt så man får vara ute i god tid om man vill läsa en sådan kurs!  

En del av campus                   Höstfärger runt campus-området 

 

Kurser 
Från början valde jag dessa kurser: (totalt 30 ects = 30 hp) 

- 7QW5M0 Research in Urbanism and Architecture II, 5 ects 

- 7ZW3M0 Urban planning II, 5 ects 

- 7ZW5M0 Smart urban environments, 5 ects 

- 7QW6M0 Architectural and Urban theory, 5 ects 

- 7M900 Fundmentals of BIM, 5 ects 

- 7LS3M Sustainable buidlings/Physical aspects of building materials, 5 ects 
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Jag ändrade efter första veckan, då jag kände att vissa av de kurser jag valde inte stämde överens med 
min utbildning och mitt intresse. Min studieplan såg ut såhär tillslut: (totalt 22,5 ects = 22,5 hp) 

- 7ZW3M0 Urban planning II, 5 ects  

- 7ZM6M0 Legal and Governance, 7,5 ects 

- 7QW5M0 Research in Urbanism and Architecture II, 5 ects 

- 7M900 Fundamentals of BIM, 5 ects 

Det som var bra var att man kunde gå på lektionerna första veckan och känna av hur kurserna var, och 
sedan ändra sin studieplan om man ville. Då jag hade uppfyllt mina 30 hp inom min inriktning på 
KTH så kunde jag välja lite fritt. Dock så skulle jag haft en obligatorisk kurs på KTH under hösten så 
var tvungen att hitta en liknande kurs på TU/e, i detta fall 7QW5M0 som motsvarar AI2150 på KTH.  

Som jag nämnde innan så läste jag inte fullt 30 hp i Eindhoven. Dels för att jag ändrade min kursplan 
och det var dessa kurser som intresserade mig, och dels för att jag ville ha lite mer fritid.  

Staden och landet 

Då Eindhoven är en industriell stad, och många byggnader förstördes under andra världskriget, är det 
blandat med nya och gamla byggnader. Man får nog inte ha förväntningar att det ska likna 
Amsterdam, för då blir man nog besviken! Men Eindhoven har många mysiga kvarter och på kvällen 
är det mycket bar-liv, speciellt på Stratum. Kulturen skiljer sig inte särskilt mycket om man jämför 
med Sverige, mer än när det kommer till mat och dryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindhoven centrum.               Promenad genom Stratum (bar-gata i Eindhoven) 
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Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden var jag en del på ”the Student Sport Center” som ligger precis vid campus. Otroligt bra 
koncept där man kan ta del av flera olika sporter. Anläggningen har bland annat lokaler för gym, 
simning och badminton. Utomhus runt anläggningen finns det bland annat tennisbanor, 
fotbollsplaner och en friidrotts-anläggning. Superbra ställe och för att ta del av allt kostar det 60 euro 
för ett halvår! Vidare kan man vara med i olika sport-associationer. Ett väldigt bra sätt att träffa andra 
studenter.  

Utöver att upptäcka Eindhoven och campus så åkte jag även till andra städer i Nederländerna, bland 
annat Amsterdam och Den Haag. Rekommenderar att göra detta då det är väldigt lätt att ta sig med 
tåg överallt, vilka går från Eindhovens centralstation. Jag åkte med de vänner jag lärde känna under 
intro-dagarna men också med familj och vänner som besökte mig.  

.    

 

 

Van Abbe-museet i Eindhoven Ett besök (av flera) till Amsterdam.  

På stranden vid Den Haag.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar verkligen att ta chansen att göra en utbytestermin i studierna. Även om man har 
det jättebra hemma och på KTH så ger det så mycket att göra detta, dels för din egen skull men också 
för framtida jobb. Många företag ser det som en merit om man varit iväg utomlands och studerat.  

Även om Eindhoven kanske inte lockar vid en första tanke så rekommenderar jag att man tänker om! 
Jag blev positivt överraskad och ångrar inte att jag åkte dit. Dels är campus, TU/e, superbra och både 
Eindhoven och alla städer runtom är värt att upptäcka.  

Jag rekommenderar också att man tar sig tid att vara med på intro-dagarna i augusti. Även om man 
kan träffa andra studenter senare så är dessa dagar superroliga och alla sitter lite i samma båt så det är 
väldigt lätt att socialisera sig och träffa sina framtida vänner där.  

Som en sista reflektion så skulle jag vilja säga att man får ta allt lite med en ”klackspark” eller lite med 
ro! Allt löser sig i slutändan och allt blir vad man gör det till. Njut av studietiden och njut av att kunna 
få åka på en utbytestermin, som kommer vara med dig hela livet! 

 

 

 

 

 

 


