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Min utbytestermin på Iowa State University (ISU), USA 

Innan avresa 

Jag ville åka på en utbytestermin för erfarenhetens skull. Innan jag sökte läste jag många reseberättelser och 

det var övervägande positiva erfarenheter jag fick ta del av. Efter att ha läst på om olika länder och skolor 

bestämde jag mig för USA och Iowa State University. Innan jag åkte behövde jag ordna med ansökan till 

universitetet samt visum. Jag fick mina papper från Iowa rätt sent och kunde därför inte boka tid på 

amerikanska ambassaden förrän i december. Trots detta gick det bra med mitt visum och de jag hade kontakt 

med på ISU var mycket hjälpsamma i processen. Mitt tips är att börja i god tid och inte vara rädd för att fråga 

universitetet! 

Ankomst 

Jag anlände till USA den 26 december och spenderade ungefär en 

vecka i Chicago innan jag åkte vidare till Ames den 2:a januari. Det 

var riktigt kallt, många dagar kunde det vara runt -20 grader 

Celsius. Skolan ordnade en veckas introduktion med mycket och 

bra info angående visum och annat samt aktiviteter där man fick 

träffa andra internationella studenter. Själva lektionerna började 

ca. en vecka senare.  

Ekonomi 

Jag ansökte om resestipendiet från KTH och tror att jag fick 6000 

kr. Det var lätt att få tag på bostad men det var ganska dyrt för vad 

man faktiskt fick. Det är också en del utgifter för att få visumet. Att 

äta ute och handla mat var något billigare än i Sverige. Ames är en 

riktig studentstad och det var mycket billigare att gå ut där än i 

Stockholm.  

Boende 

Jag ordnade boende via universitetet. Jag bodde på Frederiksen 

Court och det kan jag verkligen rekommendera. Det låg på 

gångavstånd från skolan och fungerade supersmidigt. Det var 

dock rätt dyrt och är man beredd att fixa boende på egen hand, 

utanför campus, kan man komma undan rätt mycket billigare. 

Jag bodde i en lägenhet med tre andra tjejer; Fanny (som också 

kommer från KTH), Chen och Kayalyn. Vi hade alla egna sovrum 

men delade kök och badrum. Det fungerade jättebra! På bilden 

till höger sitter Fanny och Kayalyn. 

Universitetet och studierna 

Iowa State University har ungefär 35 000 elever inom ett stort antal områden. Jag tyckte att undervisningen 

skiljde sig rätt mycket från KTH. Det var inte svårare, men jag skulle säga att det över lag var mer jobb. Det var 

fler men mindre uppgifter än på KTH, och man blev testad på samma område/kunskap flera gånger om. Det 

kunde komma ”in class exercises” utan att man visste om dessa och detta gjorde att man var i större 

utsträckning tvungen att gå på lektioner. Det var också vanligt att en del av ens betyg var baserat på 
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”participation”, alltså hur mycket man pratat och varit delaktig på lektionerna. Däremot upplevde jag kvalitén 

på undervisningen som hög. Alla mina lärare var superduktiga; väldigt pedagogiska och engagerande. 

Kurser 

Jag läste fyra kurser. Jag hade sökt fem innan jag kom dit, men valde att 

droppa två av dessa och lade till en. Det går hur bra som helst att droppa 

och lägga till nya kurser i början av terminen. Jag lästa två kurser inom 

Supply Chain Management som ska täcka den obligatoriska kursen ME2312 

Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation (12 hp). 

Dessa hette SCM 453 Supply Chain Planning and Control och SCM 424 

Process Management, Analysis and Improvement. Dessa två kurser hade 

liknande upplägg. Varje kurs hade fyra prov under terminen, två 

grupparbeten och SCM 424 hade också 6 stycken hemläxor. Jag läste också 

två valbara kurser; ECON 457 International Finance och IE 583 Knowledge 

Discovery and Data Mining. ECON 457 hade fyra prov och fyra läxor. IE 583 

var på graduate-nivå. Det var min svåraste kurs men läraren var superbra 

och innehållet verkligen vettigt och roligt så den kursen rekommenderar jag. 

Kursen hade ett mid-term, en final, ett grupparbete (som var värt 40% av 

betyget) och 5 läxor. Varje kurs var tre credits. 3 credits på undergrad nivå 

(upp till kursnummer 500) var värt 6 hp och 3 credits på grad nivå 

(kursnummer 500 och uppåt) var värt 7,5 hp. 

Jag var där som graduate student och behövde därför läsa minst 9 credits för att få behålla mitt visum. Som 

undergrad behöver man läsa minst 12 credits för att uppfylla kraven för sitt visum. Detta innebär alltså att 

man måste läsa mer än vad som är heltid på ISU för att uppfylla kraven för heltidsstudier från KTH:s sida.  

Staden och landet 

Ames är en mindre stad med ca. 60 000 invånare varav mer än hälften 

är studenter. Det är alltså en riktig studentstad! Staden kändes trygg 

och alla var supertrevliga och hjälpsamma. Riktig midwestern 

hospitality. Däremot känner jag i efterhand att det var viktigt för min 

upplevelse att jag reste en del. Ames är toppen men ganska litet och det 

tar inte så lång tid innan man gått igenom vad staden har att erbjuda. 

Jag besökte Chicago, Minneapolis, South Dakota och Mount Rushmore, 

New York och Los Angeles. Terminen slutade den 5:e maj och då får 

man stanna en månad i USA på sitt visum innan man åker hem. Detta 

gjorde inte jag men det är ett riktigt bra tillfälle att resa. Det kan vara 

svårt att vara borta från skolan för mycket eftersom att man ofta 

bedöms på participation. En annan bra grej med Ames är att man som 

student får åka gratis buss! 
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Fritid och sociala aktiviteter 

Jag var med i ESN: Exchange Student Network. De anordnade aktiviteter såsom skridskoåkning, middagar 

och fester. Varje helg fanns det något att gå på. Det var kul att få träffa andra internationella studenter, allt 

från Schweiz till Hong Kong till Italien till Sydamerika.  

Skolan anordnade också andra aktiviteter och det fanns alltid något att göra. Ett exempel är ”dinner in Des 

Moines” där man fick prova restauranger i den större staden Des Moines (där flygplatsen ligger också) som 

ligger ca 45 min från Ames. Ett annat exempel är under finals week då det anordnades ”barks at parks”. Det 

innebar att skolan bjöd in hundar till biblioteket som man fick gosa med för stress relief. Varje torsdag var det 

”mug night” på barerna i Ames. Det innebar att man som student fick ta med sig en egen plastmugg som man 

fick fylla med öl/drink för rabatterat pris. Det anordnades också gratis bio i skolans föreläsningssalar.  

College sports var stort på skolan och alla är stolta över Cyclones och skolans maskot Psy. Tyvärr fick vi inte 

möjlighet att gå på amerikansk fotboll med tillhörande ”tailgating” eftersom att det inte va säsong när vi är 

där. Däremot gick vi på hockey och basket.  
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