
Utbytestermin Technische Universität München (TUM), VT18 
 

Mitt namn är Oscar Sandelin och i skrivande stund läser jag mitt sista år på Industriell ekonomi med 

masterinriktning inom integrerad produktion. Under vårterminen i fyran reste jag ner till München, 

Tyskland, för att studera på TUM, Technische Universität München.  

Terminen och Erasmus 
Innan jag går in mer i detalj på mina upplevelser av utbytet kan det vara bra att spendera några rader 

på att prata om terminsuppdelningen i Tyskland. Den skiljer sig nämligen något mot den svenska. Jag 

reste ner under deras ”Sommer Semester” (SS) som i regel varar från första april till sista september.  

Det innebär då att man hinner ta en eller två kurser under P3 på KTH om man vill ha en liten buffert 

av högskolepoäng innan man reser ner, alternativt läsa en kurs och åka skidor som jag gjorde.  

Somliga kurser på TUM avslutas under terminens gång, men majoriteten avklaras under det enda 

tentamenstillfälle som ges per termin. För mig betydde detta att min tentamensperiod löpte från mitten 

av juli till slutet av september. Beroende på vilken intern skola man är antagen till, och vilka kurser 

man läser så ligger de ofta mer eller mindre runt samma tid varje år. Jag läste vid School of 

Management där de flesta tentor startar så fort undervisningen tar slut, alltså under slutet av juli samt 

början av augusti. Värt att nämna här är att Erasmus ser slutet av ens utbytestermin som dagen man 

skriver sin sista tenta. Att ha sin sista tenta i slutet av juli eller början på augusti leder alltså till ett 

lägre totalt bidrag från Erasmus jämfört med den som har sin sista tenta i slutet av augusti.  

Boende 

Boende rekommenderas att söka så fort som möjligt. Ett vanligt sätt för studenter att bo i München är 

i så kallade ”Wohnungsgemeinschaft”, studentvåningar/kollektiv med varierande storlek men ofta för 

runt 4–6 boende. Detta är ett utmärkt sett att skapa vänner tidigt under utbytet. Ett tips är att söka så 

många som möjligt och att skicka en presentation av sig själv. Kan man tyska är det givetvis ett plus. 

Länkarna här under är några av de mest frekvent använda: 

• www.wg-gesucht.de 

• www.immobilienscout24.de 

Genom Facebookgruppen ”Svenskar i München” kan man också leta boende samt ställa frågor om allt 

man kan tänkas undra inför och under utbytet.  

Förutom nämnda bostadssök så finns också en hemsida som heter ”MrLodge” (www.mrlodge.com) 

där man kan hyra fullt möblerade lägenheter. Åker man flera personer tillsammans kan detta vara ett 

alternativ, dock är det relativt dyrt. München är i regel ungefär prissatt som i Stockholm för det mesta, 

vilket är dyrt för att vara Tyskland, men när det kommer till hyror kan de dra iväg uppåt rätt så 

kraftigt om man vill bo centralt. Kommunikationsmedlen fungerar dock utmärkt så att bo en bit ut är 

inget problem. Tunnelbana och pendeltåg är mycket väl utbyggda i staden och pendeltåget tar ca 

40min till Münchens flygplats från centralstationen ”Hauptbahnhof”. Som student får man köpa ett 

terminskort för kommunaltrafiken för ca 190EUR.  

  

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.immobilienscout24.de/
https://www.mrlodge.com/


Kurser och studier 

Jag hade enbart en obligatorisk kurs, ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi, och inga 

villkorligt valfria kurser när jag åkte ner till München, så jag var relativt fri att välja vad jag ville. Jag 

hade redan tagit 6HP under P3 så behövde enbart läsa 24HP. Nedan är en sammanställning av de 

kurser jag läste: 

WI000100 Economics III (6ECTS) 

Tillgodoräknades tillsammans med Behavioural Economics mot ME2312 Avancerade studier inom 

industriell ekonomi. Kurs inom avancerad mikroekonomi med fokus på asymmetrisk information och 

spelteori. Är en så kallad lektionskurs som ser ut ungefär som de flesta kurser på KTH där det 

anordnas ett lektionstillfälle och ett övningstillfälle per vecka.  

WI001142 Behavioural Economics (6ECTS) 

Tillgodoräknades tillsammans med Economics III mot ME2312 Avancerade studier inom industriell 

ekonomi. Fokus på forskning inom kursens område. Är en så kallad seminariekurs där man ses en 

halvdag varannan vecka för att i öppen grupp diskutera lästa forskningsartiklar. Avslutades med 

projektarbete inom valfritt kopplat område.  

WIB0255250 Advanced seminar in Finance & Accounting: Current issues in Private Equity (6ECTS) 

Fristående kurs. Avancerade seminariekurser är ett måste för tyskarna att läsa åtminstone en av, men 

som utbytesstudent är det helt valfritt, däremot är de ofta väldigt bra. Man kan välja olika inriktningar 

inom School of Management varvid jag valde finans och sedermera denna kurs inom private equity. 

Så som i en vanlig seminariekurs träffas man halvdagar ungefär varannan vecka, men i den 

avancerade kursen förväntas man leverera en tyngre rapport med följande presentation och 

opponering inför intressenter från näringslivet. Detta kan ses som ett bra sätt att öva inför 

projektarbetet och examensarbetet som ska göras under år fem. Man söker till dessa kurser med CV 

och motivering.  

SZ0305 German as a Foreign Language B1.1 (6ECTS) 

Fristående kurs. Det finns ett bra utbud av språkkurser där lärarna är mycket bra. Kan starkt 

rekommenderas! 

Överlag så hade jag ett blandat upplägg av kurser där vissa avslutades med tentor och vissa med 

projektarbeten och medföljande presentationer. Värt att nämna är att tentorna i regel är ca en timme 

långa med många frågor vilket skiljer sig en del från hur tentorna på KTH.  

  



Staden och omnejd 

München som stad är helt fantastisk. Det finns mycket att se oberoende av vad som intresserar en. Det 

är varmt, lätt att ta sig fram och det finns alltid en Biergarten i närheten där man kan avnjuta bayerskt 

öl så fort det går att sitta ute. Människorna är dessutom väldigt öppna och det är lätt att skapa nya 

vänner.  

När det kommer till öl finns det mycket att välja på. Biergartens finns det många av men en personlig 

favorit ligger vid Wiener Platz. Augustinerkeller är ett frekvent besökt inomhusställe, men 

kronjuvelen är Hofbräuhaus i gamla stan som har Münchens bästa Apfelstrudel. Flera av de stora 

tyska ölproducenterna sitter kring München, så som Paulaner, Erdinger och Weihenstephaner. Är man 

intresserad är det en väl värd utflykt att åka till någon av de för provsmakning och rundtur.  

När det kommer till uteliv har München det mesta. En stark rekommendation är besöka baren Zephyr 

som enligt min mening serverar bäst drinkar i stan, samtidigt som det är relativt litet och personligt. 

Klubbar finns det många av men är man intresserad av techno kan jag absolut rekommendera MMA 

och Blitz.  

Som tidigare nämnts så är kommunaltrafiken väl utbyggd i München. Det gäller även tågtrafiken i 

allmänhet i Bayern. Från centralstationen kan man åka till många utflyktsmål över dagen så som till 

slottet Neuschwanstein, Salzburg i Österrike eller ta en weekend och vandra i Alperna. München 

ligger även rätt så centralt i Europa så det tar inte särskilt lång tid att ta tåg eller flyg till t.ex. Wien, 

Milano, Prag, Budapest och Paris. Med SAS ungdom kan man dessutom flyga rätt billigt till och från 

Sverige.  

Lycka till med utbytet! Har du några frågor är det bara att kontakt mig på osandel@kth.se  


