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Reseberättelse Prag HT17 

Innan avresa 

Efter tre år på KTH kände jag att det var dags att prova på något nytt. Därför bestämde jag mig för att 

åka på utbyte till Prag under höstterminen 2017. Jag hade tidigare bott i Nordamerika och kände mig 

sugen på att testa på livet i en europeisk storstad. Valet föll på Prag och Tjeckien. Det som lockade var 

kulturlivet och att staden är så centralt belägen i Europa vilket gör det möjligt att resa runt under 

studietiden. Inga speciella förberedelser såsom visum eller vaccinationer behövdes, utan det var bara 

att packa väskan och åka dit!  

Ankomst 

Jag anlände till Prag några dagar innan introduktionsveckan startade, för att göra mig hemmastadd. 

På flygplatsen möttes jag av min tjeckiske Erasmusbuddy, som välkomnade mig, hjälpte mig till min 

bostad att anmäla mig till introduktionsveckan samt andra praktiska saker. Terminen började sedan 

först den andra oktober och veckan före terminsstart anordnades en introduktionsvecka. Jag kan 

varmt rekommendera att delta i introveckan då en dels får upptäcka Prag och tjeckisk kultur men 

framförallt lära känna många andra utbytesstudenter. Introveckan var verkligen rolig så missa inte 

den!  

 

Under introveckan fick en även hjälp att registrera sig på skolan och kontrollera att de kurser en valt 

tidigare under våren passade utifrån schemat. Att välja kurser och se till att en har ett schysst schema 

råder jag framtida studenter att göra så snart som möjligt under introveckan eftersom attraktiva 

kurser snabbt blir fulla.  

Ekonomi 

Prag (och Tjeckien överhuvudtaget) är väldigt billigt jämfört med Sverige. Som Erasmusstudent får en 

ett bidrag på ca 300 euro per månad, så med CSN och Erasmusbidrag kan en leva gott. Att dricka och 

äta mat ute och gå på nöjesaktiviteter är relativt prisvärt, medan shoppingen ligger närmare svenska 

priser men är fortfarande billigt. I början av terminen är det något större utgifter såsom avgift för att 

vara med i studentorganisationen och kollektivtrafiksbiljett.  

Boende 

Jag ordnade boende på egen hand innan jag hade anlänt till Tjeckien. Jag bodde i en lägenhet med tre 

andra Erasmusstudenter. Boendet fixade jag via en facebookgrupp för Erasmusstudenter i Prag. 

Universitetet tillhandahåller även lägenheter och korridorsrum för sina studenter. Dessa ligger i nära 

anslutning till universitetet och vissa rum betalar en så lite som 1500 CZK i hyra per månad för. Priset 

reflekterar standarden tyvärr i dessa rum. Att få ett rum via universitetet verkade inte vara allt för 

svårt, tvärtom, men med tanke på den låga standarden i dessa rum skulle jag rekommendera att 

försöka fixa eget boende vilket inte heller var speciellt besvärligt.    

Universitetet och studierna 

Universitetet är väldigt stort och har flertalet campus runt om i Prag. Huvudcampuset ligger lite 

utanför de centralaste delarna av Prag och ligger tre stationer från stadskärnan med tunnelbana. Jag 

läste hälften av mina kurser där och resten vid Karlovo Namesti där skolan för elektroteknik har sitt 

säte. Universitetet erbjuder kurser på både tjeckiska och engelska, och även språkkurser i tjeckiska. 

Tyvärr är många av lärarna inte speciellt bra på engelska, men det gick an ändå. Utbudet av kurser 

inom ekonomi- och finansområdet är ganska begränsat medan inom mer klassiska ingenjörsområden 
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är utbudet större och finns många intressanta kurser. En kan dessutom välja att läsa kurser från andra 

fakulteter än den en tillhör. Generellt skulle jag säga att kurserna är snäppet enklare på Czech 

Technical University än vad de är KTH.  

Czech Technical University har, jämfört med KTH, inte kommit så långt gällande digitalisering. Alla 

kurser hade inte hemsidor med kursinformation och lärare mailade ibland inte ifall en lektion uteblev 

eller om det var ett salsbyte. Bristen på kommunikationskanaler upplevde jag som frustrerande, så 

förhoppningsvis är blir det bättre i framtiden.  

Kurser 

 

Kurskod Kursnamn Credits Innehåll/kommentar 

AE0B04C0 Czech Language 0 2 Språkkurs i tjeckiska för nybörjare. Ganska 

lugnt tempo, inga läxor och en bra lärare. 

G63E3301 Economic and Financial 

Modelling 

3 Kurs i finansiell modellering mha av Monte 

Carlo-simuleringar i Excel. Bra lärare och 

examinationen var en inlämninguppgift. 

AEM36MAS Multiagent Systems 6 Kursen behandlar multiagentsystem och 

spelteori. Tre väldigt svåra inlämningar under 

kursens gång men en enkel teoritenta på 

slutet. 

AE4B33RPZ Pattern Recognition and 

Machine Learning 

6 Kursen tar upp de vanligaste ML-

algoritmerna. Läraren var jättebra och 

inspirerande. Högt tempo med inlämningar 

varje vecka. Tidskrävande men samtidigt 

otroligt lärorik!  

AE0B16FI1 Philosophy I 4 Kurs om antikens filosofer. Intressant 

innehåll, men väldigt långsamt tempo. Enkel 

tenta på slutet.  

E372050 Engineering Psychology 3 Kurs i psykologi. Inleddes med tre 

föreläsningar för att sedan endast vara 

labbtillfällen då experiment utfördes. Väldigt 

roligt med en mer praktisk kurs! 

 

Staden och landet 

Prag är en fantastisk stad och har mycket att erbjuda! Det finns otroligt mycket att se och göra, 

alltifrån klassiska turistgrejer såsom Karlsbron, Pragborgen och Mala Strana till mysiga cafér och 

pubar. I Prag finns dessutom många riktigt bra (och billiga) restauranger. Vidare ligger Prag centralt i 

Europa vilket gör det möjligt att åka och upptäcka andra städer över helgerna. Från Prag finns bra 

buss- och tågförbindelser som tar en till närliggande destinationer. Generellt är tjecker ganska dåliga 

på engelska vilket ibland uppfattas som att de är otrevliga. De flesta yngre tjecker däremot har inga 

problem med att prata engelska.    
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Fritid och sociala aktiviteter 

Jag ägnade stor del av min fritid till att upptäcka Prag med vänner. Ofta umgicks vi på pubar eftersom 

det är så prisvärt relativt svenska prisnivåer. Skolan anordnade också många aktiviteter såsom fester, 

idrotter, resor, vandringar, språkcaféer m.m.. Så en behöver inte vara orolig att det inte kommer finnas 

något att göra och att en inte kommer träffa andra studenter!   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Restauranger: Kantýna, Dish Burger, Pizza Nuova, Lehká Hlava 

Pubar: Lokál, The Pub, Cross café, Café v Lese 

Brunch: Eska, Cafe Lounge, Cafe Savoy 

Museum: DOX 

Sevärdheter: Pragborgen, Letenské sady 

Resmål nära Prag: Karlstejn(slott), Kutná Hora(ossuarium), Plzen(ölbryggeri) 

 

 

 


