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Utbytes termin på ETH 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att jag ville få omväxling i mina studier, träffa nya människor och lära mig 

ett nytt språk. Jag valde ETH för att de har ett gott rykte, sedan är även Schweiz ett väldigt vackert och 

välfungerande land, vilket tilltalar mig. Mina förväntningar var vacker natur, trevliga människor och 

högt studietempo. Jag behövde inte göra några större förberedelser inför utbytet. 

Ankomst 

Jag anlände ungefär en månad innan studiestart för att ordna allt administrativt med myndigheterna 

innan man behöver fokusera på studier. Jag läste även en intensivkurs i tyska på två veckor innan 

ordinarier studiestart. ETH är väldigt duktiga på att ge information, men man måste se till att läsa den. 

För det är inte lika mycket ”curlande” i Schweiz över lag som det kan vara i Sverige. Man förväntas 

verkligen läsa all information som ges, för informationen är sällan överflödig. 

Det var en enklare mottagning med kåren för fakulteten som jag sökt till som började ungefär 

samtidigt som studiestarten. Min uppfattning var att det var främst utbytesstudenter som var 

medlemmar i kåren, vilket gör det lättare att träffa nya vänner inom kåren då alla sitter i samma 

position.  

Ekonomi 

Man får ett stipendium av ETH som räckte för hela studieperioden när det kom till mat och andra 

basala saker. Jag sökte även extra studiestöd från CSN och tillsammans så klarade jag min ekonomi 

under utbytet trots en väldigt dyr boende situation. 

Boende 

Börja leta efter bostad i god tid. Zürich är en väldigt dyr stad med en bostadssituation som liknar den i 

Stockholm. Jag lyckades få tag i en lägenhet som jag delade på med en annan kompis från KTH, vi 

hittade lägenheten genom en förmedlare som heter UMS, som är en av de större i Schweiz när man ska 

hyra lägenheter. ETH erbjuder vissa lägenheter, men det är inte alla utbytesstudenter som får. 

Utomeuropeiska studenter har dessutom förtur.  

Universitetet och studierna 

Universitetet är väldigt stort och sträcker sig över flera campus, de bedriver kursverksamhet inom de 

flesta områdena. Finns inte en kurs på ETH så finns den säkert på UZH. De båda universiteten ligger 

nära varandra och har samarbete, så det går att läsa kurser på bägge.  

En vanlig dag på ETH bestod av pendlade i deras väl fungerande kommunaltrafik, följt av 

föreläsningar och lunch på UZH Mensa. Lunchrestaurangen ”Mensa” på UZH har billigaste lunchen 

och helt okej kvalité. Jag hade bara föreläsningar på huvudcampus som ligger centralt i Zürich, tyvärr 

är det lite dåligt med studieplatser där så studerade ofta hemma. Dock har de helt okej studieplatser på 

” Zentralbibliothek Zürich” som ligger på gångavstånd från huvudcampus, påminner om 

studentpalatset i Stockholm. 

Kurser 

Jag läste bara kurser på ETH, jag valde ut de som skulle matcha med mina obligatoriska kurser på 

KTH. För att se till att de skulle bli godkända så mailade jag alla kursansvariga på KTH i förväg och 
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kollade så det skulle gå bra. Sedan fyllde jag ut mina extra poäng med kurser som jag tyckte verkade 

spännande. Eftersom man generellt läser alla terminens kurser parallellt på ETH så är deras 

tentaperiod under vintern uppdelad i tre delar. Jag valde kurser så att tentorna skulle bli så utspridda 

som möjligt för att slippa en alltför stressig tentaperiod. De har även ”semester grade” det innebär 

antingen att man betygssätts för arbeten under terminens gång eller en tentamen i december. Ett tips 

är att välja management kurser med semester grade så man bara har matte kurser att fokusera på 

därefter. 

Staden och landet 

Staden var mindre än vad jag hade förväntat mig, men den var ändå väldigt fin. Vackert med bergen 

runtom och den klarblåa sjön som sedan löper ut i en kanal genom staden. Människor är artiga och 

vänliga, påminner en del om svenskar fast med lite mer betoning på artighet. Försöker man prata lite 

tyska så blir de flesta glada hjälpsamma. Fast med yngre personer fungerar det med engelska lika bra. 

Ett exempel på deras hjälpsamhet var när jag och ett par kompisar jag träffade på ETH liftade både 

upp och ner från ett berg då vi var ute och vandrade en dag. Att vandra i bergen är ett måste! 

 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

De har ett stort utbud av fritidsaktiviteter som dessutom ofta är gratis via ETH. Jag gick på deras gym 

samt testade på lite modern dans. Sedan kan man alltid ta en öl på någon av studentpubarna. De har 

en mycket mer liberal syn på alkohol i Schweiz, den är mer som i Tyskland.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Om man tycker det är roligt att plugga hårt och utmana sig själv så rekommenderar jag starkt att söka 

till ETH. Om man dessutom tycker om natur så är Schweiz ett bra val. 


