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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Robert  HT17-VT18 

Utbytesuniversitet     

California Polytechnic State University 

Utbildningsprogram     

Civilingenjör Industriell Ekonomi 

     

     

Kalifornien, staten utan årstider 

Innan avresa 

Ända sedan jag började på KTH och hördes talas om utbytesstudier har det varit i mina tankar. Med 

avsaknad av språkkunskaper, annat än engelska, var ett engelskspråkigt land egentligen det enda 

alternativet. Jag har tidigare varit på östkusten i USA och the Mid West, och har länge längtat efter 

chansen att få åka till USA:s västkust. CalPoly var det enda universitetet i Kalifornien som KTH har 

utbyte med och det blev därför mitt förstahandsval. 

Innan avresa var det mycket som skulle fixas, vaccinationer, visum och bostad, vilket kan ta tid och är 

bra att göra i god tid. 

 

Ankomst 

Jag fick inte tillgång till lägenheten jag skulle bo i förens halvvägs in under mottagningsveckan, som 

var en vecka innan studiestart, vilket gjorde att jag missade några av dom aktiviteter som 

Internationella föreningen på CalPoly anordnade. Eftersom jag läser på masternivå fick jag inte delta i 

mottagningen, vilket både var bra och dåligt då jag slapp alla obligatoriska introduktionsföreläsningar, 

men jag fick färre chanser att träffa alla andra studenter. Internationella centret och 

studentföreningen var väldigt hjälpsamma och välkomnande. 

Ekonomi 

Innan jag åkte fick jag resestipendium från KTH á 6000 kr, vilket underlättade en del då det var 

många utgifter i början av terminen. Boende är oftast dyrt, även i jämförelse med Stockholm, och jag 

valde att inte bo på campusområdet.  

Den mest irriterande utgiften var sjukförsäkring via skolan. Dom godtar inte försäkringar från någon 

annanstans och för mig kostade det $400/quarter.  

Överlag är kostnadsläget ungefär detsamma som i Sverige. För mig har utbytet blivit kostsamt då jag 

valt att bl.a. köpa bil här, samt att jag åkt på många resor runt om i Kalifornien.  

Boende 

Jag valde att inte bo på Campus då jag inte trivs särskilt bra i studentkorridor. Om man vill kan man 

lösa boende via CalPoly och får då bo i studentrum i anslutning till Campus. Det kan vara värt att 

tillägga att om någon i rummet är under 21 får ingen alkohol förtäras där.  

Jag löste boende via Valencia Apartments som jag hittade genom Googlesökningar, samt att min 

fadder rekommenderade dom. Kostnaden är runt $1000/månad, med ett avtal som löper 12 månader. 

Om man inte planerar att stanna över sommaren, eller hittar någon att hyra ut till i andra hand, blir 

det extra dyrt. 

Boendet i sig var okej. Jag hamnade med två amerikanska studenter som båda var jättehärlig och 

enkla att bo med, vilket gjorde det hela enklare. Lägenheterna hos Valencia håller ganska låg standard, 

det är extremt tunna väggar och ingen isolering. Men det positiva är att det är nära till Campus, och 

det var enkelt att fixa kontrakt som utbytesstudent.  
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Universitetet och studierna 

CalPoly är större än KTH, med över 20 000 inskrivna studenter. Universitet är känt för sin 

jordbruksinriktning, men bedriver verksamhet inom de flesta vetenskaper och ämnesområden. Det 

finns ingen riktigt Industriell Ekonomi-inriktning, vilket gjorde att jag läste kurser på både Business 

och Industrial Engineering. 

Undervisningen är i min mening väldigt annorlunda mot KTH. Undervisningen sker i små klassrum 

med omkring 30 elever. Det är samma schema varje vecka och närvaro är obligatorisk för samtliga 

kurser. Det är mer fokus på läxor med quiz varje vecka, och det påminner mer om gymnasial 

undervisning. En föreläsning är i regel 2 timmar lång, och antingen har du föreläsning måndag, 

onsdag, fredag eller tisdag, torsdag, samma tid och klassrum varje gång.  

Kurser 

Kursutbudet är väldigt likt det på KTH. För mig var det relativt enkelt att hitta kurser som kunde 

motsvara det obligatoriska kurserna på KTH. Mitt enda tips är att anmäla sig till kurser tidigt! 

Väntelistorna kan bli väldigt långa, speciellt på CS-avdelningen. Maila professorerna tidigt om du 

behöver anmälningskoder eller liknande, dom är alltid väldigt tillmötesgående. 

Staden och landet 

USA är väldigt speciellt på många sätt. Jag har tidigare varit på både östkusten och i the mid-west och 

kan säga att Kalifornien är den delstat som påminner mest om Europa, kulturellt och politiskt. För mig 

gick det ganska snabbt att komma över de få kulturkrockar som uppstod. Amerikaner beskrivs ofta 

som högljudda, öppenhjärtade, och överdrivet trevliga. Det stämmer i min erfarenhet till viss del, men 

vill tilläga att jag aldrig träffat så vänliga och tillmötesgående människor som under min tid där. 

Jag trivdes något enormt bra! 

Fritid och sociala aktiviteter 

Om du gillar sport, utomhusaktiviteter och träning kommer CalPoly passa perfekt. Det finns oändligt 

många saker att göra på fritiden. Träningsanläggningarna på campus är fantastiska, och gratis. Det 

finns flertalet hajker man kan göra i närheten. Det tar mindre än 20 minuter att köra till stranden. 

Vädret är nästan alltid fantastiskt, regnar ungefär två veckor under vintern annars är det solsken.  

Downtown San Luis Obispo är trevligt, småstadskänslan infinner sig direkt. Nattlivet är kanske lite 

begränsat, de två klubbarna som finns ligger mitt emot varandra, that’s it. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Även om CalPoly bara accepterar helårsutbyten, vilket kan kännas lång vill jag bara säga: Åk!  

Ett år är nästan inte tillräckligt för att hinna göra allt man vill, du kommer inte ångra ett år i San Luis 

Obispo! 
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