
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 (3) 
 

 EXCHANGE REPORT  Name  Year and term for exchange 

  Lorinde KnoopsLorinde 
Knoops 
 
 

 VT-18VT-18 
Exchange university     
EPFL, Lausanne, SchweizEPFL 
Degree programme     
CINEKCINEK 
     
     

Schweiz: en kombination av bra undervisning, underbar natur och 
god ost 

Innan avfart 
Jag åkte på utbyte till Lausanne, Schweiz under min andra termin i 4an på linjen Industriell 
Ekonomi med inriktning Tillämpad matematik/Optimering. Jag hade redan varit på utbyte i 
Chile under terminen innan, men kände att det vore intressant att se hur ett annat land och 
skola i Europa fungerar. 
 
Trots att Schweiz inte är med i EU var det väldigt enkelt att fixa med utbytet. Det behövdes 
inget särskilt visum, inga vacciner, inga extrapapper att fylla i på förhand. Allt var väldigt 
tydligt och kontakten med EPFL var smidig.  
 
Ens val av kurser fick man ange några veckor innan skolstart, men sedan kunde man under 
2-3 veckor efter början fortsätta byta ut och ändra (i mån av plats) tills man var nöjd med sitt 
val. En bra idé är att prova på så mycket kurser som möjligt under sina första veckor. 
 

Vid ankomst 
Välkomnandet och information för utbytesstudenter vid ankomst var väldigt uppstyrt med 
mottagningsaktiviteter som hölls i av ESN (Erasmus Student Network) och 
informationstillfälle på universitetet. ESN aktiviteter fortsatte sedan även under resten av 
terminen och var ett bra sätt att komma i kontakt med andra utbytesstudenter. 
 
Campus är stort precis som KTH och det kan vara lite svårt att hitta rätt i början men som tur 
är burkar man ha sina lektioner i samma sal varje vecka så med tiden hittar man. Även vid 
EPFL börjar föreläsningarna med akademisk kvart! 
 

Ekonomi 
Under utbytet kunde jag få CSN samt ett bidrag från schweiziska staten. Det är klart att 
Schweiz är ett dyrt land att bo i så det kan vara en bra idé att spara ihop lite extra. Om man 
känner att man hinner ta ett litet extrajobb i landet går det också att hitta, till exempel tjänar 
läxhjälp väldigt bra. 
 
Hyror är klart höga i Schweiz men det går att hitta något billigare alternativ. De 
boendealternativ som finns för studenter och som EPFL länkar till på sin hemsida är ett 
exempel. Har man svårt att hitta boende ska man inte tveka att höra av sig till skolan heller, 
de är väldigt hjälpsamma. 
 
Tyvärr är det även dyrt på campus så matlåda kan vara en bra idé! 
 

Boende 
Jag kom tyvärr fram till Schweiz något efter att terminen hade börjat och hade väntat med att 
leta efter boende för att kunna känna efter lite om jag hellre ville bo i stan eller vid skolan 
som ligger ca 20 min utanför centrum. Till slut beslöt jag mig för att bo i stan för att ha nära 
till det mer dynamiska stadslivet och till tågstationen för att ta mig ut och resa under 
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helgerna. Jag tyckte det var ett bra val, dock är det också många som bor nära EPFL. Det har 
såklart andra fördelar. 
 
Jag hittade mitt boende på en facebooksida där privatpersoner lade upp annonser om lediga 
rum i lägenheter eller andra typer av boende. Jag bodde tillsammans med 2 studenter från 
andra skolor i Lausanne.  
 

Universitet och studier 
Som man varnas för när man åker på utbyte till Schweiz var arbetsbelastningen högre än på 
KTH. För mig som läser matematik tycker jag egentligen främst att sättet att undervisa 
matematik på var något annorlunda, mer teoretiskt och med mycket vikt på bevis. Vad gäller 
managementkurser var dessa väldigt bra och nivån var lik den i Sverige. Jag var generellt 
väldigt nöjd med mina kurser och professorer och tycker att det var ett givande utbyte på ett 
akademiskt plan. Studietempot, och studenternas intresse och arbetsvilja, var väldigt 
motiverande. 
 

Kurser 
Jag läste 25 credits totalt (det är vanligt att läsa mellan ca 20 och 30). Dessa var uppdelade 
på 6 kurser, 3 matematik/computer science kurser: Convex Optimization and Applications, 
Discrete Optimization (väldigt teoretisk kurs), Optimization for Machine Learning; samt 3 
kurser på MTE avdelningen (Management of Technology & Entrepreneurship): 
Entrepreneurship & New Venture Strategy, Economics of Innovation & IP, Leadership and 
Management in a global context. Managementkurserna betygsattes främst baserat på större 
grupp-projekt som löpte under hela terminen, medan mattekurserna avslutades med 
salstenta. Det kan vara bra att veta att muntlig tentamen är rätt så vanligt vid EPFL. 
Tentaperioden är också längre än på KTH och slutar i juli för vårterminen. 
 
Vad gäller kurslitteratur hade jag inget behov av att köpa någon bok, det mesta av 
kurslitteraturen var slides som man fick av professorerna och kunde skriva ut med pengarna 
på sitt EPFL accesskort. 
 

Staden och Landet 
Eftersom jag tidigare har bott i flera länder i Europa var jag inte riktigt med om någon 
kulturchock, men det är klart att vissa saker är något annorlunda. Annars tycker jag att 
levnadsstandarden är väldigt lik den svenska. En sak som kan vara bar att ha i åtanke är att 
affärer stänger tidigare än i Stockholm och det mesta är helt stängt på söndagar. 
 
En sak jag kanske mer la märke till var EPFLs kultur. Jämfört med KTH tycker jag att det är 
ännu mer fokus och stolthet kring just vetenskap och teknologisk framgång. Många elever är 
väldigt intresserade av att doktorera och det är en extremt internationell miljö med stor andel 
elever från överallt i världen. EPFL har även en stor Innovation Park precis bredvid campus. 
 

Fritid och sociala aktiviteter 
Under min utbytestermin i Schweiz utnyttjade jag all den lediga tid jag hade för att utforska 
landets underbara natur. Från Lausanne är det väldigt nära till bergen både för skidåkning, 
vandring, klättring och allt annat man kan tänka sig göra i Alperna.  
 
Lausanne i sig är en rätt så dynamisk stad med mycket aktiviteter, festivaler, museum och 
annan kultur. Genèvesjön precis längs hela stan och vidare vid EPFL, är lika fin på vintern 
som på sommaren. Perfekt för löpning! 
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Sista rekommendation 
Jag skulle absolut rekommendera att åka till Lausanne om man vill upptäcka något nytt, inte 
är rädd för att få jobba lite hårdare än vad man är van vid, men å andra sidan kan ha 
fantastiskt nära till underbara landskap och natur! 
 
Tveka inte att höra av er om ni har frågor! 

 

/Lorinde 


