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Utbytesstudier på University of Illinois at Urbana-Champaign 

Innan avresa 

Utbytesstudier har varit del av min plan för universitetsstudier redan sedan år ett, där drömmen alltid 

hade varit USA. Med mastern jag läser var vårterminen i fyran ett utmärkt val då vi enbart hade valfria 

kurser. Innan jag sökte kollade jag runt mycket på olika universitet främst i USA och kom fram till att 

UIUC var ett utmärkt val för maskinteknik.  

Processen inför avresan var ganska jobbig och krävde en hel del arbete. Det krävdes certifikat för att 

visa att du kunde klara dig ekonomiskt samt att du hade de nödvändiga kunskaper i engelska som 

krävs för att klara dig i USA. Sedan krävdes även ett vaccinationsbevis som skulle lämnas in till 

universitetets sjukhus vid ankomst. Dessa var enkla att ordna, men processen som krävde mest arbete 

var visumet. Där skulle först en omfattande ansökan göras online, efter vilket man blev kallad till 

intervju. Intervjun bestod för min del av väntande utanför och inuti ambassaden i flera timmar, och 

när jag väl kom fram tre frågor: Vad ska du göra i USA, vilket universitet ska du studera vid samt hur 

ska du klara dig ekonomiskt. Efter intervjun fick jag direkt beslutet att mitt visum var godkänt. 

Ankomst 

Jag kom till universitetet ett par dagar efter att man borde ha infunnit sig eftersom att jag hade tentor 

som krockades med introduktionen. Därför missade jag introduktionsperioden, men vad jag har hört 

ska den ha varit ganska bra för att lära känna folk, men absolut inte nödvändig. Läser man på 

universitetets hemsida så verkar det som att den är helt obligatorisk och att man inte kan garanteras 

en studieplats ifall man inte infann sig på introduktionen, men det var bara att skicka ett mail och 

förklara varför man inte kunde delta så löste det sig.  

Ekonomi 

Jag fick inga stipendier för mina studier, utan ekonomin löste jag genom merkostnadslån från CSN 

och mina egna sparpengar. Kostnaderna i USA var ganska likt dem i Sverige, något dyrare, men var så 

klart beroende på vad man gör. Ville man äta bra och nyttigt var det tyvärr ganska dyrt, men ville man 

bara överleva kunde man komma undan rätt billigt. Boende kunde man få tag på för priser liknande 

dem i Sverige.  

Det fanns även vissa obligatoriska kostnader. De studenter som inte hade en likvärdig försäkring till 

universitets var tvungna att skriva upp sig på den. Detta var inget problem för studenter från KTH då 

Kammarkollegiets försäkring dög, men många av dem jag kände var tvungna att teckna en ny 

försäkring. Jag, och alla andra jag lärde känna ifrån Sverige var tvungna att ta ett vaccin för omkring 

40 dollar vilket dock täcktes av försäkringen från Kammarkollegiet. Den största obligatoriska 

kostnaden var en utgift på cirka 300 dollar som uppstår eftersom att utbytesprogrammet inte täcker 

delen av terminskostnaden som behandlar busstrafiken och kostnaden för universitetets sjukhus.  

Boende 

Jag bodde i ett boende som heter Roundtable Houses. Det var inte anslutet till universitetet men jag 

kan av hela mitt hjärta kan rekommendera det. Man bor i ett av sju möjliga hus tillsammans med ett 

antal studenter, främst internationella. Därför var det ett helt fantastiskt sätt att direkt träffa nya 

vänner, inte bara ifrån det egna huset utan även från de andra husen, då evenemang ofta anordnades 

mellan de olika husen. Priset är något högre än vissa andra boenden på campus, men enligt mig vägs 

det upp av de fantastiska husen man bor i, den extremt hjälpsamma hyresvärden, den fantastiska 
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möjligheten att träffa nytt folk samt det faktum att i princip allt man behöver i form av köksredskap, 

möbler, TV osv ingår. 

Som sagt kan jag inte rekommendera detta boende nog, så ifall du funderar på att söka till UIUC och 

vill ha förmodligen den bästa boendeupplevelsen du kan få, sök snabbt, eftersom att platserna i husen 

är begränsade: http://www.roundtablehouse.com/ 

Universitetet och studierna 

Universitetet är väldigt stort och erbjuder ett enormt stort område av olika kurser, allt ifrån teoretisk 

fysik till skridskoåkning eller dans. Det finns kurser inom i stort sett vad som helst, och när du söker 

kurser så har du möjligheten att skräddarsy hur din vecka ser ut då föreläsningarna till skillnad från på 

KTH infann sig på samma tid och dag under hela terminen. Jag som är mycket av en morgonmänniska 

kunde därför se till att jag både började och slutade tidigt varje dag, medan vissa kompisar till mig lade 

upp det så att de hade lediga dagar som alternerades med långa dagar. 

Mitt intryck av studierna är generellt sett att varje enskilt moment är mycket enklare än på KTH, men 

att det är mycket mer obligatoriskt att göra under terminens gång. Alla kurser hade hemläxor varje 

vecka tillsammans med mindre prov under terminen, så kallade midterms. Detta innebär att även fast 

man presterar dåligt på slutprovet så kan man ändå få bra betyg eftersom att allting under terminens 

gång även räknas med i ens slutbetyg. Detta system gör att man generellt sätt har en ganska hög 

arbetsbörda under terminens gång, vilket man måste vara beredd på om man vill ansöka hit. Däremot 

kan systemet också innebära att ifall man presterar tillräckligt bra under terminen att man kan ta det 

väldigt lugnt inför slutprovet, då man ofta kan vara godkänd i kursen redan innan man skrivit det.  

Kurser 

Jag läste tre kurser på masternivå samt en villkorligt valfri grundkurs inom mitt masterprogram: 

 TAM335: Introductory fluid mechanics, 4 credits 

 TAM456: Experimental stress analysis, 3 credits 

 MSE420: Ceramic materials and properties, 3 credits 

 MSE450: Polymer science and engineering, 3 credits 

Jag kan rekommendera alla dessa förutom MSE420. Innehållet var ganska okej, men fokuserade mer 

på mikrostruktur av material än vad som framgick av kursbeskrivningen. Det stora problemet var 

tyvärr att professorn som undervisar kursen var otroligt virrig och därför visste ingen som tog kursen 

vad som pågick eller vad som var förväntat av en inför proven. De övriga kurserna hade bra 

professorer och innehåll som väl reflekterades av kursbeskrivningarna. Särskilt gillade jag TAM456, då 

den var mycket fokuserad på praktiska labbar, med en professor som var väldigt flexibel deadlines. 

Hade vi generellt mycket att göra en vecka flyttade hon gärna deadlines i kursen för att underlätta för 

oss. 

 Information om kurserna jag läste kan ni hitta på följande länkar:  

 TAM335: https://mechanical.illinois.edu/courses/tam-335-introductory-fluid-mechanics 

 TAM456: https://mechanical.illinois.edu/courses/tam-456-experimental-stress-analysis 

 MSE420: https://www.matse.illinois.edu/academics/courses/profile/MSE420 

 MSE450: https://www.matse.illinois.edu/academics/courses/profile/MSE450-120161 

http://www.roundtablehouse.com/
https://mechanical.illinois.edu/courses/tam-335-introductory-fluid-mechanics
https://mechanical.illinois.edu/courses/tam-456-experimental-stress-analysis
https://www.matse.illinois.edu/academics/courses/profile/MSE420
https://www.matse.illinois.edu/academics/courses/profile/MSE450-120161
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Utav dessa tänkte jag tillgodoräkna TAM335 som substitut för en obligatorisk kurs i antingen 

ljud/vibrationer eller strömingsmekanik som ingår i min master. De andra tänkte jag tillgodoräkna 

som valfria kurser. 

Poängmässigt kommer kan tillgodoräkningen komma att bli lite krånglig för mina valda kurser, 

eftersom att jag läser en mix av master-och grundkurser. För enbart masterkurser krävs 12 credits för 

att motsvara en termin på KTH, men för grundkurser krävs 15. Som kan läsas hade jag 13 credits, 

varav 9 i masterkurser och 4 i grundkurser. Egentligen var det planerat att jag skulle läsa ännu en 

kurs, ”ENG298, Introduction to sustainable engineering, 3 credits”, men på grund av fel i deras system 

var jag tvungen att hoppa av den kursen, vilket då skapade mitt problem. 

Staden och landet 

Staden var en väldigt typisk studentstad, där staden mer eller mindre är uppbyggd efter universitetet. I 

stort var kulturen ganska lik den svenska, så jag upplevde inga direkt kulturkrockar. Det som var mest 

annorlunda var att människor var mycket pratigare och att främlingar gärna pratar med varandra i 

olika situationer. Som internationell student är man dessutom otroligt intressant för många i 

lokalbefolkningen, så förvänta dig att få berätta om Sverige många gånger, både för främlingar och för 

vänner.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Universitetet har en hel mängd med saker att göra. De har flera aktivitetscenter där du kan göra allt 

möjligt, klättra, gymma, simma, med mera. Utöver detta fanns det olika klubbar man kunde gå med i 

beroende på ens intressen, men det var inget jag gjorde så jag har inte koll på exakt hur det fungerar. 

På campus fanns det också gott om barer och nattklubbar. Det fanns helt enkelt alltid något att göra.  

Under terminens gång anordnades det även flera evenemang för internationella ingenjörsstudenter av 

organisationen IPENG, vilka jag rekommenderar att gå på. Dessa evenemang innefattade allt möjligt, 

från skridskoåkning till bowling och laser tag, och var ett väldigt bra sätt att lära känna folk.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Den här terminen var utan tvekan en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Innan jag sökte så tvekade 

jag mycket men blev övertalad av vänner. Därför vill jag som första rekommendation säga att ifall du 

som läser det här tvekar över att söka, sök. Du kommer inte att ångra dig.  

Mitt andra tips är att terminen är vad du gör den till. Som sagt så hade jag en otroligt bra termin, men 

jag kände ett par personer som inte deltog i de evenemang som anordnades, som inte engagerade sig i 

campuslivet och som helt enkelt inte lade något eget krut på att göra terminen bra. Inte så 

förvånansvärt så hade de inte heller en bra termin. Så delta i allt, särskilt i början. Prata med folk, alla 

är i exakt samma situation som du är, på en ny plats med nya människor och desperata efter att lära 

känna folk. Engagera dig helt enkelt i att göra din termin bra så kommer det att betalas tillbaka 

mångdubbelt. 

Som slutsats: Utbytet var förmodligen bland det bästa jag har gjort. Även ifall det kanske kommer 

innebära strul med kurser och även fast det är läskigt att sticka iväg till ett annat land för ett halvår 

eller mer och sätta sig in i helt nya situationer och system så var det helt klart värt det.  


