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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

   
 

 HT2017 

Utbytesuniversitet     

ETH Zürich, Swiss Federal Institute of Technology 

Utbildningsprogram     

Industriell Ekonomi 

     

Utbyte till ETH Zürich 

Innan avresa 

Jag sökte ETH Zürich då jag ville utmanas akademiskt. ETHZ är ett perfekt universitet för boende i 

Sverige, eftersom det mesta av det administrativa arbetet inte behövs på grund av avtal mellan Europa 

och Schweiz. Exempelvis krävs inget visum eller vaccinationer inför utbytet, men däremot är det 

viktigt att man ordnar en sjukförsäkring. I mitt fall fungerade KTHs egna försäkring för 

utbytesstudenter (STUDENT UT) från Kammarkollegiet utmärkt. För att kunna ta del av så mycket av 

kulturen som möjligt är det bra att ha en grundläggande kunskap av det tyska språket. Personligen 

kunde jag ingen tyska alls innan utbytet, men för 200 CHF kan man anmäla sig till en superbra 

intensivkurs två veckor innan terminen startar där de ser till att man kan allt som krävs för att klara 

sig språkligt. (Det finns däremot även mer avancerade nivåer.) Platserna till denna tar slut snabbt, så 

se till att hålla koll på anmälningsstart i god tid! Språkkursen var en perfekt möjlighet att lära känna 

folk och se staden innan studierna kom igång på riktigt, så jag rekommenderar den starkt! 

(http://www.sprachenzentrum.uzh.ch/angebot/sprachen/liste_en.php?sprachnr=4&gruppe=11)   

Ankomst 

För att komma igång med terminen fanns det en fadderorganisation som kontaktade en via ETHZ-

mejlen man fick vid uthämtande av studiedokumenten. Det fanns även många välkomstevent som 

arrangerades av ESF, men personligen gick jag inte på särskilt många då jag redan hade fått många 

vänner genom tyskakursen jag gick på. Den första skoldagen var det ett tal av rektorn, och därefter 

hade sektionen (D-MTEC) en rundtur där de visade var saker fanns på campus. Detta var bra, men 

under tyskakursen hade man redan sett det mesta. Därefter kom kurserna igång, men information 

fortsatte att komma in angående andra administrativa saker för att se till att man inte missade något. 

 

 
ETHs huvudbyggnad 

Ekonomi 

Schweiz är ett dyrt land att bo i, och detta varnar till och med ETHZ om under ansökningsprocessen. 

Däremot får man ett bra stipendium av skolan på 1 800 CHF som för min del räckte nästan hela 

utbytet (om man inte räknar hyra). Att äta ute är flera gånger så dyrt som i Stockholm, så detta gjorde 

http://www.sprachenzentrum.uzh.ch/angebot/sprachen/liste_en.php?sprachnr=4&gruppe=11
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jag själv bara två gånger under hela utbytet. På campus finns det däremot lunchmatsalar (de kallas 

’mensa’) där det serveras mycket prisvärd mat för studenter. Den billigaste var UZHs mensa där en 

lunch kostade 6.40 CHF. För mat hemma rekommenderar jag att välja någon av de billigare 

matbutikerna, eg. Migros eller Denner, men notera att kött är dyrt även i dessa butiker. För att komma 

runt i Zürich rekommenderar jag att köpa 30-dagarsbiljetter för den lokala kollektivtrafiken. Denna är 

mycket punktlig och tar dig nästan överallt. Notera att de inte kontrollerar biljetter vid påstigning, 

utan istället har frekventa biljettkontroller - att inte ha en giltig biljett med sig ger en avgift på 100 

CHF. 

Boende 

Jag hyrde en privat bostad med en vän lite längre bort från campus. Vi hittade det genom hemsidan 

ums.ch. Vår bostad var ungefär lika dyr som en motsvarade lägenhet mitt i Stockholm, trots att vi 

bodde 40 minuter från campus. ETHZ gav mycket tips på var man kan hitta bostäder redan innan man 

kom dit, och det finns massor av information på hemsidan http://www.wohnen.ethz.ch/en.html. 

Universitetet och studierna 

ETHZ är ett stort universitet och har utbildning av mycket hög kvalitet. På masternivå ges alla 

kurserna på universitetet på engelska, men annars ges de flesta kurserna på tyska. Den stora 

skillnaden mellan ETHZ och KTH är att kurserna ger väsentligt färre högskolepoäng än man är van 

vid. En vanlig management/ekonomi-kurs är 3 ECTS (1 ECTS = 1 HP) och motsvarande mattekurs 4 

ECTS. Det betyder att man behöver samla på sig runt 9 kurser för att få 30 HP från utbytet. Kurserna 

läses parallellt och schemat är detsamma varje vecka. Då schemat sällan ändras från år till år kan det 

därför vara smart att i god tid kolla vilka kurser som man vill/kan läsa under utbytet. 

Kurser 

Jag läste 9 kurser samt en intensivkurs i tyska under utbytet, vilket totalt motsvarande 29 ECTS. 

Kurserna jag läste var:  

KURSKOD ECTS (HP) KURSNAMN Tentatyp, tidpunkt 

401-4619-67L 4 

Advanced Topics in Computational 

Statistics 

Flersvarstenta, efter nyår 

401-3929-00L 4 

Financial Risk Management in Social and 

Pension Insurance 

Muntlig tentamen, efter nyår 

363-0301-00L 3 Work Design and Organizational Change Projektarbete, innan julen 

363-1080-00L 3 Power and Leadership Rapport, innan julen 

363-1049-00L 3 Contemporary Conflict Management Tentamen, innan julen 

363-0790-00L 2 Technology Entrepreneurship Flersvarstenta, innan julen 

363-1094-00L 2 Mathematics in Politics and Law Rapport, efter nyår 

363-0585-00L 3 Intermediate Econometrics Tentamen, efter nyår 

363-0537-00L 3 Resource and Environmental Economics Blandad tenta, efter nyår 

- 2 Intensive course in German A1.1 Muntlig/skriftlig, innan termin 

Jag valde kurserna genom att först tänka på vilka kurser jag ville tillgodoräkna, och sedan vilken typ av 

examination kursen hade. Den gröna kursen valde jag för att motsvara SF2935, den blåa för SF2942 

och de gula kurserna för ME2311. För att få tillgodoräkna kurserna lade jag till valbara kurser (röda) 

för att fylla ut poäng som saknades. Samtliga kurserna var intressanta och hade mycket motiverade 

föreläsare. Glöm inte att planera tentamen i förväg! ETHZ har en tentaperiod som överlappar 

med KTHs vanliga terminer, så om du inte vill missa föreläsningar är det viktigt att du tidigt 

http://www.wohnen.ethz.ch/en.html
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koordinerar med KTH så att du kan skriva tentor på distans. Beviljande av distanstentor kräver 

mycket pappersarbete, så gör detta så tidigt som möjligt. ETH kommer ge information om detta på 

plats, men det är bra att börja fundera på direkt. 

Staden och landet 

Schweiz är ett mycket vackert land, och Zürich är lika så en mycket fin stad. Staden är liten, men det 

finns ändå relativt mycket att se. En rekommendation är att under utbytet gå på en bergsvandring 

(eller åtminstone gå upp på närliggande Uetliberg). Zürich är ungefär som Stockholm, fast dyrare och 

med superbra kollektivtrafik. Eftersom Schweiz ligger mitt i Europa rekommenderar jag varmt att ta 

en kort tur till närliggande länder. Jag besökte exempelvis Milano över en helg för några hundra 

kronor genom att åka med bussar som hette Flixbus. Bussturen tog ca 4 timmar och åkte genom 

bergen, som bara det var en upplevelse. Dessutom besökte jag och min rumskompis Liechtenstein i 

samband med ett projekt i kursen ’Work Design and Organizational Change’, vilket var riktigt vackert. 

 

  
Zürich 

Fritid och sociala aktiviteter 

Som utbytesstudent på ETHZ får du gratis medlemskap i deras sportklubb ASVZ. De har flera gym i 

närheten av ETHZs campus som du då fritt kan använda. De är mycket stora och fräscha! De har 

dessutom flera klasser man också kan gå på gratis, exempelvis yoga och dans. Om man vill gå ut och 

festa finns det många klubbar längs Langstrasse där de flesta studenterna hänger. Varje torsdag är det 

en studentfest (’Nachtseminar’) på en klubb på denna gata. 

 

Vill ni vill ha mer information om utbyte i Schweiz kan ni skicka ett mejl till mig via kengm@kth.se. 

mailto:kengm@kth.se


     

     

 

 

 

 4 (5) 
 

Fler bilder 

 
Liechtenstein 

 
Vy från Uetliberg 

 
Milano 
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