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Utbytestermin på Politecnico di Milano 

Innan avresa 

Jag har under studierna på KTH hela tiden varit taggad på en utbytestermin, destination var mer 

oklart. Valet landade på Italien och Politecnico di Milano. Motivering till det var att jag gärna ville vara 

i Europa, bra kultur och fotboll i Italien samt att jag hade en nära kompis som skulle dit också. Inför 

resan var det inga större förberedelser utöver ansökning av kurser osv.  

Ankomst 

Jag anlände till Milano någon vecka innan introduktionsdagarna började. Detta var lagom tid till att 

installera sig i ett boende, skaffa tunnelbanekort och börja röra sig runt i staden. Sedan följde tre dagar 

med informationsföreläsningar och ett par mottagningsaktiviteter med den lokala föreningen för 

utbytesterminer.  

Ekonomi 

Utöver CSN som i Sverige sökte jag ERASMUS-stipendie och utökat lån via CSN. Detta var bra då 

Italien är ett relativt dyrt land och rekommenderar att söka bidrag och lån för att kunna resa runt och 

se så mycket som möjligt av Italien under tiden man är på plats. När det kommer till allmän ekonomi 

är Milano ganska likt Sverige och Stockholm när det kommer till mat i affär. Att äta och dricka ute är 

något billigare men ganska likt. I övrigt är tunnelbanekort billigare men gymkort dyrare. 

Boende 

När det kommer till boende hade jag och min kompis från Sverige tur. Vi hade ordnat AirBnb under 

den första månaden och planen var att under denna period leta nytt boende. Vi tyckte dock att läget 

var så pass bra och frågade värden om vi kunde stanna, vilket vi kunde. Vi bodde nära stationen Porta 

Garibaldi, som är en stor knytpunkt av såväl tunnelbana, spårvagn och motsvarande pendeltåg. 

Dessutom är området nära bargatorna Corso Como och Corso Garibaldi. Vi betalade 450 EUR/månad 

per person för en liten tvåa med pentry (pentryt i ett av sovrummen) vilket får ses som väldigt billigt i 

det området. Generellt får man nog räkna med 500-800 EUR i månaden för ett eget rum och från 750 

EUR i månaden för egen lägenhet hyffsat centralt.  

När det kommer till läget på boende skulle jag rekommendera att tänka centralt framför närhet till 

skolan. Många av de barer och restauranger man vill gå till ligger mer centralt än skolan och att ha 

nära hem på kvällar/nätter väger, enligt mig, tyngre än att ha nära skolan på morgonen. Området runt 

Garibaldi och Brera rekommenderas starkt då det är hyffsat centralt och ligger mitt emellan de två 

campus som ingenjörsstudenter kan ha kurser på.  

Universitetet och studierna 

Politecnico di Milano är Italiens främsta universitet när det kommer till ingenjörsstudier och är rankat 

högre än KTH i de flesta rankinglistor. Detta märktes dock inte i alla aspekter. En del processer var 

onödigt komplicerade i terminsstarten, exempelvis att söka om kurser men överlag fungerade det bra.  

Då kurserna jag läste var på master-nivå var alla kurser på engelska och hade föreläsningar 2-3 dagar i 

veckan, ganska likt som jag är van vid på KTH. Skolan har flera campus, varav två ligger relativt 

centralt i Milano. Normalt rekommenderas att endast läsa kurser på ett campus men då jag behövde 

kurser i både optimering som tillhör Mathematical Engineering och i management (tillhör 

Management engineering) hade jag kurser på både campus Bovisa och Campus Leonardo.   
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Kurser 

Då jag hade 12+7,5 hp obligatoriska samt villkorligt valbara poäng under terminen var inte 

valbarheten helt optimal. Jag tittade tidigt igenom Politecnicos kurskatalog för våren och mailade med 

såväl examinatorer och teknikinriktningsansvariga för att va säker på tillgodoräknanden. Jag läste 

förljande 3 kurser, KTH-kurs som jag hoppas kunna tillgodoräkna mot inom parantes:  

 095972 Optimization, 8 credits (SF 2812 Applied Linear optimization, 7,5 HP): Denna kurs 

var en ”vanlig” mattekurs som liknade masterkurserna inom matte på KTH. Upplägget på 

kursen var likt KTH-kurser där en sluttenta gav slutbetyget och datorlaborationer 

examinerades genom datorprov som gav pluspoäng till den skriftliga tentan. Professorn var 

väldigt engagerad under föreläsningarna och även tillmötesgående i form av frågor efter 

föreläsningarna och genom att svara på mail om det fanns funderingar. Kursen var även lik 

KTH-kurser i svårighetsgrad och jag är överlag nöjd med kunskapen från denna. 

 096090 Industrial Technologies, 10 credits (ME 2312 Advanced studies in Industrial 

Economics and Management): Kurs som främst handlade om olika tekniker och metoder som 

används inom design- och produktionssystem. Föreläsningarna var ganska praktiskt lagda 

med många räkneexempel och mindre fokus på teorier vilket var en omställning jämfört med 

KTH där de flesta kurser inom industriell ekonomi främst fokuserar på teori. Överlag var 

föreläsningarna lite för långa och ganska röriga. Totalt sett var kursen OK men skulle 

rekommendera att kolla på andra alternativ. Det var dock ganska enkla 10 hp som endast 

examinerades i form av en skriftlig tenta på 90 min. 

 096089 Logistics Management, 10 credits (ME 2312 Advanced studies in Industrial 

Economics and Management): Bra kurs som handlade om olika delar av logistik och supply 

chain management, allt från design av ett lager till hantering av olika transportmedel. 

Föreläsaren var väldigt bra och engagerad och föreläsnignarna var för det mesta tydliga och 

inspirerande. Det var både teoretiska föreläsningar och räkneövningar. Kursen examinerades 

genom en skriftlig tenta och innehöll inga andra obligatoriska moment. Rekommenderar 

denna kurs till de som planerar att plugga på Polimi, den var ganska krävande då det var 

mycket information men i efterhand har jag en tydligare bild av logistik och supply chain.   

Överlag var jag nöjd med kurserna och jag hoppas kunna tillgodoräkna mig i det som jag tänkt. 

Faktumet att alla tre kurser endast examinerades genom en skriftlig tentamen gjorde att man kunde ta 

det ganska lugnt under terminen och främst fokusera på att plugga när tentorna närmade sig. Inga 

föreläsningar var heller obligatoriska vilket gjorde att man kunde lägga upp plugget som man ville. 

Detta passade mig bra men är såklart individuellt vad man föredrar. I kurserna inom Management 

engineering var det ovant att endast skriva en tenta, som dessutom var väldigt tillämpade och 

beräkningstunga, jämfört med KTH där kurser inom management ofta innehåller flera projekt och 

grupparbeten.  

Staden och landet 

Milano är en mycket trevlig stad i norra Italien som har det mesta man kan önska. Jämfört med andra 

italienska städer är det absolut inte den vackraste men det mesta fungerar väldigt bra och utbudet av 

restauranger och barer är utmärkt. Aperitivo är ett väldigt trevligt koncept som utnyttjades ofta där 

restauranger erbjuder någon form av tilltugg när man köper en drink. Dessa tilltugg varierar från 

minde pizzabitar och mozzarellabollar på finare ställen till enorma middagsbufféer där man kan äta sig 

mer än mätt.  

Nattlivet är även det väldigt bra i Milano. En fördel med att vara utbytesstudent i staden var att den 

lokala ESN-föreningen hade samarbete med många klubbar som gjorde att man kunde festa bra och 

billigt nästan varje dag i veckan för den som ville det. En annan fördel är stadens geografiska position, 

med flera fantastiska resmål inom 2 timmar med tåg. Bland annat reste jag under terminen till 
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Comosjön, Gardasjön, Venedig, Verona, Genova, Cinque Terre och Alassio. Nackdelarna med att ej 

ligga nära en sjö eller ett hav är dock att det under sommarmånaderna kan bli väldigt varmt inne i 

staden, något man inte är så van vid som nordbo.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Som nämnt ovan, passade jag på att resa runt i Italien under min termin i Milano. Vi åkte flera gånger 

på dagsturer med tåg (oväntat smidigt) men även längre resor över en långhelg, exempelvis till Rom 

och Cinque terre. ESN-organistationen på skolan arrangerade en del event och resor men resorna tog 

slut snabbt och vi reste på egen hand istället. Vi skapade snabbt chatgrupper med andra 

utbytesstudenter, främst från norra Europa, och det var nästan varje dag någon som var ute och åt, 

festade eller planerade nya resmål.  

I övrigt är Milano en fantastisk stad för den fotbollsintresserade med de två serie-a lagen AC Milan och 

Inter. Vi var på flertalet matcher på San Siro och är man ute i god tid och dessutom student kan man 

gå för en riktigt billig peng på en av världens häftigaste arenor. Detta rekommenderas starkt att 

upplevas, även om man i grunden inte är fotbollsintresserad.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar absolut folk att åka på utbyte i allmänhet och till Politecnico di Milano i 

synnerhet. Att passa på att uppleva allt det som en europeisk storstad har att erbjuda under en längre 

period och ta det lite lugnare i plugget gör utbytesterminen till en av de bästa under min studietid och 

jag ångrar absolut inte att jag åkte.  

Nedan kommer lite blandade bilder från terminen:  

 

 

Mopedhyrning vid fantastiska Comosjön 
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Hike i Cinque Terre 
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Studieplats nära hemmet vid Porto Garibaldi 

 

Barhäng på en av Milanos mysig barer med (främst) nyfunna vänner 
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Utanför mäktiga San Siro (giuseppe meazza stadium) inför toppmatchern Inter-Juventus 


