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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

    HT18/19 

 

 

 

Utbytesuniversitet     

CTU – Czech Technical University in Prague 

Utbildningsprogram     

Civil Engineering  

     

     

En berikande utbytestermin i Prag 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte för att få miljöombyte, förbättra min engelska och lära känna andra kulturer samt att 

få möjligheten att studera och bo i ett annat europeiskt land. 

Har vid ett tidigare tillfälle passerat Prag under en tågluff och blev då förvånad över den vackra 

arkitektur staden hade att erbjuda. Detta överraskade mig positivt. För att få möjlighet att lära mig om 

byggteknik och arkitektur i Tjeckien skickade jag en ansökan till Prags Tekniska högskola.  

 

Det fanns möjlighet att gå en språkkurs innan skolstart. Det var inget som jag kände att jag var behov i 

av. I övrigt behövde man inte fixa visum eller vaccinationer vilket var smidigt.  

                                              

                    Utsiktsplats från Letná Park 

 

Ankomst 

Jag anlände i Prag 20 september, detta gav mig en ledig vecka och en vecka avlagd för mottagningen. 

Innan ankomst fick utbytesstudenterna ett informativt mail om hur man ansökte om fadder - en s.k. 

buddy. Faddrarna hjälpte till så gott de kunde med det administrativa så som tågkort, diverse 

studentkort o.s.v. inför skolstarten, samt med att informera om event i skolan. Det varierade väldigt 

mycket i hur mycket ens fadder bistod med hjälp - något som märktes bland de italienare som jag 

delade lägenhet med. 

 

ISC (International student club) är en förening som anordnar fester, utflykter, resor och en massa 

annat för studenter. De försöker involvera studenterna och skapa gemenskap, ett väldigt bra initiativ 

om du frågar mig. 
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Ekonomi 

Stipendier erbjöds av KTH via Erasmus, för att få stipendiet var man bl.a. tvungen att genomföra ett 

OLS-språktest på datorn. Testet påminner om de nationella proven. Det är inte ett krav att prestera, 

syftet är att föra statistik på de som åker iväg på ett Erasmus utbyte. Om jag inte missminner mig var 

detta stipendiet på cirka 16 000 sek. Utöver detta ger CTU även ut ett mindre stipendium på omkring 

600 sek för boendet under utbytet. ISC-kortet kostade 150 - 200 kr och terminskort för 

kollektivtrafiken 300 sek för de upp till 25 år. 

Det mesta är billigare i Prag om inte allt. Som att gå ut en kväll eller att gå på restaurang. De flesta 

valde att alternera restaurangbesök och hemlagad mat - priser för maten låg omkring femtio procent 

av priserna hemma i Sverige om inte mindre. Detta beror framförallt på vart i Prag du befinner dig i, 

där turismen finns är priserna högre. 

Malá Strana, Prag 1.                             Staré Město, Prag 1. 

 

Boende 

CTU skickar ett utskick om boendealternativ som finna att söka om du vill bo i studentkorridor eller i 

egen lägenhet. Eftersom jag är van vid att bo i egen lägenhet sökte jag mig därför till de agenturerna 

som de rekommendera. Kan vara värt att notera att det kan kosta mycket om man vill bo själv i central 

och bra lägenhet. Därför gick jag med i en grupp ”Erasmus in Prague” på Facebook (finns flera) för 

utbytesstudenter i Prag med samma situation som mig för att finna utbytesstudenter som sökte efter 

någon att dela lägenhet med. Detta rekommenderas starkt! 

Jag fick bo med en italienare och två italienskor nära Karlsbron i Prag 1 cirka 120 kvm för 5250 kr i 

månaden. Boendestandarden var bra och skulle rekommendera att hyra antingen i Prag 2 och Prag 3 

för utbytet. Turismen fullständigt flödar i Prag och man kan tröttna på det om man bor mitt i det. 

Därför är Prag 2 och 3 bra alternativ för att komma undan turismen och få tag i lägenheter med hög 

standard och fler tjecker i närområdet. 



     

     

 

 

 

 3 (6) 
 

 

 

Universitetet och studierna  

Universitetet är hyfsat stort med 18 000 studenter som studerar i diverse inriktningar så som 

maskinteknik, elektroteknik och informationsteknik m.m. utöver det som jag studerar. 

Undervisningen skiljer sig ifrån KTH på flera sätt bl.a. är ingen tid utsatt för lunch - utan de får man 

klämma in när ledig tid finns på schemat. 

 

Skoldagarna kunde vara väldigt skiftande, vissa vardagar var det ingen lektion medan andra var det  

kl. 8 - 20.  Beror dock väldigt mycket på vilken konstellation av kurser man har - ser olika ut för de 

flesta. 

Föreläsningarna bedrevs på engelska, tjeckisk språkkurs erbjöds, fanns även språkcafé och 

idrottsföreningar i skolan för de som ville gå med i exempelvis ett fotbollslag, klättra, crossfit o.s.v. 

Klassrummen var hyfsade i civil engineering fakulteten och varierade mellan olika fakulteter, även 

kantin och fik i samma byggnad höll god standard. Skolbiblioteket erbjöd många studieplatser och 

hade hög nivå. 

 

Kurser 

I CTU läste man fler kurser med färre poäng och kurserna varierar ofta mellan 2–7 ETCS samma 

motsvarighet som för hp. Under mitt utbyte läste jag 7 kurser - dessa går att se på kurslänken 

https://mobility.cvut.cz/prospectus/2018/FCE.html. De första två veckorna fick man se om de kurser 

man sökt innan man anlänt i Prag hade krockar. Denna period fanns möjligheten att även justera och 

fixa till kurserna för att få schemat och behörigheten att klaffa. Att läsa många kurser resulterar ofta i 

att man får läsa mer men är inte nödvändigtvis svårare. I de flesta kurserna är det inte krav på 

närvaro, men i vissa kurser t.ex. ekonomikurserna fanns närvarokrav på ca. 80 %.  

 

  

I fakulteten för civil engineering. 

https://mobility.cvut.cz/prospectus/2018/FCE.html
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Kurskod Kursnamn Credits 

(ECTS=hp) 

Beskrivning 

HS1001 - Konstruktion och design 

124BS02 Building structures 2 6 Förstå sig på konstruktioner och 

hur de beter sig. Enklare 

Byggmekanik 1 beräkningar. Vi 

behövde göra en byggmodell och 

två tentor. 

134TBS Timber based 
structures 

2 Konstruktions kurs i trä och 

bakomliggande teori. Ingen 

tentamen. 

HS1015 - Byggstyrning 

126ECMA Economics and 

Management 

5 Ekonomi för byggföretag och dess 

funktion. Hur bonds (obligationer) 

fungerar, projektledning o.s.v. Fick 

spela ett spel där man ska 

upphandla och såg till att leverera 

byggprojekt i tid åt ett byggföretag. 

En tenta. 

126ECON Economics 4 Grundläggande ekonomi för 

byggbranschen med begrepp samt 

relationer vid upphandling så som 

underleverantörer, entreprenörer 

etc.. 

AF1727 - Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 

135FS01 Foundation of 

Structures 

7 Fortsättningskurs på geotekniken, 

beräkning av framförallt olika 

spontväggar och pålning. 11 

inlämningsuppgifter, datalabb, 

diagnos, tenta. 

En kurs som kräver mycket tid -

svår men nyttig kunskap. 

143ENE Environmental 

Engineering 

4 Hur byggindustrin påverkar 

miljön. Ett stort grupparbete 

(rapport och redovisning) och en 

tenta. 

Valfria kurser 

137TENV Rail traffic and 

environment 

2 En kurs som behandlar järnvägen 

inkl. begrepp, användning, 

standarder och en massa annat. 

Presentation och en tenta. 
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Staden och landet 

Med sina vackra arkitektoniska byggnader är första intrycket av Prag sagolik, staden erbjuder 

fantastiska vyer på sina håll och det finns alltid något att göra oavsett tid på dygnet, bra och billiga 

restauranger, flera evenemang, pulserande uteliv och en massa annat. Människorna i Prag kan på ett 

sätt upplevas som svenskar och vara tillbakadragna, deras bristande engelska kunskaper gör det svårt 

att lära känna tjecker, fick även en känsla av att de ogillade turismen starkt i Prag 1. Däremot om man 

sökte sig utanför Prag 1 blev de mer gästvänliga av sig.  

Upplevde inte en kulturkrock i stan utan snarare i bostaden med italienarna. Ett tips om du vill dela 

lägenhet med andra nationaliteter är att försöka ha flera nationaliteter i hemmet. Dels för att lära sig 

om kulturer men även för att undvika att de du bor med exempelvis bara pratar italienska och bli 

exkluderad i diskussionerna på så vis. Annars rekommenderas att testa på att bo med varierande 

nationaliteter, det ger nya perspektiv och är lärorikt 

Rumskompisarna tog en öl och Trdelník.                       Middag på restaurangen da Tarquini0.                       

Fritid och sociala aktiviteter 

Det fanns väldigt mycket aktiviteter att sysselsätta sig med, skolan erbjöd ett tiotal sporter att gå med i 

så som danskurser och det finns verkligen något för alla. Istället för att gå med i någon av skolans 

aktiviteter skaffade jag ett gymkort (Form Factory) för att på så sätt lättare kunna disponera min fritid.   

Dagarna brukade jag spendera på ett fik eller i en restaurang om jag inte var på upptäcktsfärd i Prag. 

På kvällen bjöd jag och mina rumskompisar hem erasmusstudenter från skolan på middag och 

därefter drog vi ut senare på kvällen till dansgolvet eller någon klubb. Om inte middag hemma hos oss 

så drog man till en av de bra restauranger som erbjöds i staden. Människor alltifrån Argentina, 

Frankrike, England, Italien och Spanien med mera umgicks så man kan säga att det blev en härlig 

mångkulturell blandning. 

Dessvärre hann jag inte upptäcka så pass många närliggande länder som jag tänkt men hann med en 

resa till Krakow och besökte då även Auschwitz. Att åka på resor rekommenderas och jag ångrar att det 

inte blev fler turer. Tänk på att resa främst första 1–2 månaderna, därefter kommer studierna ikapp 

och man måste fokusera på studierna betydligt mer. 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Passa på att lära känna människor ifrån alla möjliga länder och kulturer, det är lärorikt och givande. 

Resa mycket, har hört bra om Budapest, Wien och såklart Berlin.  

Försök att gå på alla de evenemang som Prag har exempelvis lightfestival, julmarknaderna, 

jazzklubbar. 

Om du ska gå på en restaurang glöm då inte att besöka James Dean (hamburger restaurang) med 

härlig 50-tals anda, Forky’s (vegansk), da Tarquinio (Italiensk restaurang) inte mycket för ögat men en 

smaksensation. 

Doggs Bar och Chapeau rouge kan vara värt att upptäcka om du ska gå ut en kväll. Inte minst alla de 

turistaktiviteter som finns som Katedralen, Karlsbron, Lennon Wall och alla fina parker.   

 

Framförallt glöm inte att ha kul på utbytet och gå utanför din comfort zone! 

 


