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Utbytestermin Politecnico di Milano 2018 

Innan avresa 

Jag valde att söka utbytesstudier i Italien då jag ville prova på att leva utomlands och uppleva en ny 

kultur. Jag hade läst mig till att Politecnico skulle vara en bra skola och för mig var valet av 

utbytesuniversitet relativt enkelt då jag tidigt hade bestämt mig för Italien, där Milano var den stad 

som lockade mest.  

Innan avresa lämnade jag in ett learning agreement samt dokumentet för den preliminära 

tillgodoräkningen till KTH. Jag registrerade mig även i Politecnicos online-portal, där behövde jag 

ladda upp ID-handling samt fylla i personuppgifter och välja vilken inriktning jag ville läsa. Det fanns 

även möjlighet att göra preliminära kursval. 

Att läsa i Italien var smidigt då jag inte behövde någon extra tilläggsförsäkring (utöver KTH:s 

försäkring via Kammarkollegiet). Jag behövde inte heller ansöka om visum etc. då allt är inom EU. 

Inga vaccinationer var nödvändiga. 

Ankomst 

Terminen började med en mottagningsvecka. Där registrerades ens ankomst hos ”exchange office” på 

Politecnico och man fick information om hur kurserna skulle väljas etc. Alla aktiviteter var 

schemalagda, schemat hade man fått skickat till sig i god tid innan.  

Den studentorganisation som ansvarade för mottagandet av utbytesstudenter var ESN, de anordnade 

allt från pubkvällar till stadsvandringar och utflykter. Jag rekommenderar starkt att gå med i ESN vid 

ankomst då man får ta del av många aktiviteter som är utmärkta för att träffa människor och lära 

känna skolan och staden.  

Det fanns möjlighet att gå språkkurs i italienska innan terminsstart och även möjlighet att läsa 

Italienska kvällstid under terminens gång, något som jag tyvärr inte utnyttjade.  

Ekonomi 

Utöver CSN levde jag under utbytet på Erasmusstipendiet man har möjlighet att få om man väljer att 

läsa inom Europa. Jag rekommenderar även att lägga undan lite pengar inför utbytet om man vill ha 

möjlighet att resa runt och uppleva andra delar av landet. Jag delade även boende, vilket underlättade 

väldigt mycket för att få ned boendekostnaden.    

Boende 

Det fanns möjlighet att ansöka om boende genom Politecnico. Jag och en annan student från KTH 

valde dock att söka boende själva via Airbnb. Vi bodde centralt i en tvåa med kokvrå för 900 euro i 

månaden ca. 20 minuter från skolan med pendeltåg. Det finns flertalet sätt att leta boende på, dels 

genom olika Facebookgrupper, dels genom webbsidor för bostadsförmedling.  

Universitetet och studierna 

Politecnico di Milano är en stor skola med ca. 42 000 studenter. De bedriver undervisning inom i 

princip alla ingenjörsområden, design och arkitektur. Skolan har flertalet campus, dels inne i Milano 

men även på närliggande platser som t.ex. Como.  
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Jag läste på Campus Bovisa i Milano där främst management- och mechanical engineering håller till. 

Bovisa är ett område som ligger en bit utanför centrala Milano. Det går dock enkelt att ta sig dit med 

deras motsvarighet till pendeltåg, det tar ca. 30 min från centrala Milano. Det är även många studenter 

som väljer att bosätta sig i området runt campus.  

Eftersom jag läste min utbytestermin under andra terminen på min master var alla kurser på engelska. 

Det fanns många kurser att välja på och det var i princip helt fritt att välja kurser inom 

ingenjörsämnena, vissa restriktioner fanns om man ville läsa kurser inom design eller arkitektur. Det 

är dock bra att vara uppmärksam på att vissa kurser bara går på höst- eller vårterminen. All info finns i 

Politecnicos kurskatalog.  

Överlag skulle jag säga att studierna liknade KTH. Ungefär likvärdig nivå och liknande kursupplägg. 

Det som skiljde sig mest var den korta skrivtiden på tentorna.  

Kurser 

Jag läste följande kurser:  

Logistics Management (10 credits) 

Jag valde denna kurs för att komplettera min utbildning med kunskap inom logistik, ett ämne som 

inte berörts i detalj i någon av de kurser jag läst på KTH. Kursen löpte under hela terminen 

Kursupplägget bestod av föreläsningar, besök hos olika företag och en inlämningsuppgift på uppdrag 

av Amazon (ej obligatoriska) samt en tenta i slutet av terminen (obligatorisk). Kursen innehöll en bra 

blandning av managementteorier och räkneuppgifter. Områden som berördes var bland annat 

warehouse design, picking management, automated storage, distribution network design samt 

advanced inventory planning.  

Sammanfattningsvis en bra och utmanande kurs med mycket innehåll och bra föreläsare.  

Industrial Technologies (10 credits) 

En kurs som behandlade design och management av olika industriprocesser. Kursen innehöll mycket 

räkning på bl.a. transfer lines, assembly systems och job shops. Detta kompletterades med 

managementteorier och frågeställningar gällande avvägningar mellan olika produktionsfilosofier.  

Kursen bestod av teoretiska föreläsningar kombinerat med tillfällen för räkneövning samt 

gästföreläsningar med representanter från industrin. Kursen löpte under en hel termin. 

Sammanfattningsvis tyckte jag kursinnehållet var bra, men lite oturligt höll föreläsaren inte lika hög 

nivå som i de andra kurserna jag läste.   

Business and Industrial Economics (10 credits) 

Denna kurs är I princip en fortsättning på den kurs i nationalekonomi som vi på industriell ekonomi 

läser på grundnivå hemma på KTH.  

Kursen bestod av föreläsningar (både teoretiska och övningstillfällen), ”flipped classroom” sessioner 

där studenterna i grupper höll korta presentationer om olika frågeställningar, en skriftlig hemtenta 

samt en skriftlig slutexamination. Kursen löpte under en hel termin. 

Kursen hade ett gediget innehåll och mycket engagerade föreläsare. Många ämnen avhandlades, allt 

från ”theories of the firm” till ”globalization”. Kursen är relativt teoretiskt, men om du tyckte KTH:s 

grundkurs i NEK var intressant kommer du verkligen gilla denna kurs.  
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Sammanfattningsvis en kurs med mycket och intressant innehåll och med oerhört bra och engagerade 

föreläsare.  

Staden och landet 

Milano är på många sätt som man tänker sig Italien. Det finns ett överflöd av bra restauranger, caféer 

och barer. Det finns även fantastisk fotboll att gå att se på varje i princip varje söndag på San Siro 

under säsong.  

Till skillnad från mindre städer i Italien är dock Milano väldigt internationell med många utländska 

restaurangkoncept och influenser. Staden är inte like tung på sevärdheter som t.ex. Rom, men det 

finns många vackra byggnader som t.ex. Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emmanuele II, Arco della 

Pace, Arena, Castello Sforzesco etc. Milano är dessutom utmärkt som utgångspunkt om man vill göra 

utflykter till Alperna, sjöarna i norra Italien samt städer som Genoa, Verona, Torino och Venezia.  

Det finns många trevliga områden i Milano dit man kan gå på kvällar. Områdena Navigli och Isola har 

bra restaurang- och barutbud för ett yngre och hippt klientel. Ett annat trevligt område att gå runt i är 

det centrala Brera, lite mer propert, men mycket trevlig stämning.  

Generellt är italienarna väldigt trevliga och pratglada. Det kan dock underlätta att kunna lite fraser på 

italienska om man ger sig ut till lite mindre städer.  

Mina främsta resetips, om du befinner dig i Milano, är att besöka sjöarna Como och Garda samt att 

pröva på skidåkningen i Alperna. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Fritiden innehöll mest träning, umgänge med vänner och besök på diverse evenemang.  

Som tidigare nämnts rekommenderar jag starkt att gå med i studentnätverket ESN, de anordnar 

många bra aktiviteter där man kan träffa andra studenter. Detta är väldigt kul och givande, särskilt i 

början av terminen.   

Det kulturella inslaget i min Milanoresa bestod, förutom av att titta på en massa sevärdheter runtom i 

Italien, av att gå och se opera en gång på La Scala. En häftig upplevelse som inte behöver vara alltför 

dyr om man får tag i de billigaste biljetterna.  

Jag titta även ganska mycket på fotboll live, en verklig upplevelse om du är sportintresserad. På de 

stora matcherna är stämningen på topp.  

Träningsmöjligheterna i Milano är många. Jag joggade mest, jag kan starkt rekommendera att åka till 

Parco Nord, en väldigt stor park i norra Milano där man kan springa i natur hur länge som helst. Jag 

passade även på att prova på padel tennis på ett av stans sportcenter, en relativt billig aktivitet och inte 

svårt att boka tid.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Gym – Gymkort är väldigt dyrt i Milano jämfört med Stockholm, så lägg lite tid på att scouta 

marknaden efter bra priser. Det krävs även att man ordnar ett ”health certificate”, detta kan man 

antingen göra själv eller så går det att ordna via skolan. 

Kollektivtrafik – Studentkort går att köpa till ett väldigt förmånligt pris, helt klart värt pengarna. 

Utnyttja järnvägsnätet – Det är väldigt billigt och enkelt att ta tåget till närbelägna städer från Milano.  
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Packa även varma kläder – När våren och sommaren kommer är det hur varmt som helst. När jag kom 

i februari var det dock en köldknäpp, vilket gjorde att jag önskade att jag packat en varmare jacka.  

Börja plugga till tentorna i tid – Även om det finns mycket annat som lockar är jag glad att jag såg till 

att hänga med i studierna, för att klara tentorna krävs det minst lika mycket arbete som på KTH.   


