
 

Reseberättelse från Italien 
Utbytestermin på Politecnico di Torino HT15 
 
 
Den första terminen på vår master i mekatronik valde jag och en till student att 
spendera i Turin i Italien. Turin ligger nära alperna i norra Italien och var Italiens första 
huvudstad efter att landet enats. Härifrån kommer bland annat bilmärket Fiat och kaffet 
Lavazza. Staden är full av arkader, museer och kaféer med hundraåriga anor. 
 

Att studera i Italien 
Då mekatronik har många obligatoriska kurser var det viktigt att det fanns alternativ 
som gick att tillgodoräkna sig på utbytesuniversitetet. Eftersom Politecnico di Torino 
också har en mekatronikmaster gick många kurser att hitta där. Trots noggrant 
planerande av kurser innan behövde vi dock byta ut en kurs då den visade sig bygga på 
förkunskaper som vi inte hade. Att hitta en ersättningskurs och göra ändringar i 
studieplanen var däremot relativt lätt gjort.  
 
Att studera på Polito skiljer sig lite från KTH. Föreläsningarna är ofta tre timmar långa 
och läraren väljer själv när (och om) det ska vara paus. Det är även inte helt ovanligt att 
föreläsaren är uppemot en halvtimme sen till lektionen. Lunch äter man i 
universitetsmatsalen (eller ”mensan” som den kallas). Där kan man som 
Erasmusstudent få en ”primo” (vanligen en pastarätt) samt grönsakstillbehör, bröd och 
yoghurt eller chokladpudding för strax över två euro.  
 
Något som är viktigt att tänka på innan man åker på utbytesstudier till Italien är att 
deras hösttermin inte börjar förrän i oktober. Detta medför att tentorna i Italien skrivs i 
början på februari. Varje tenta ges vid två tillfällen med cirka två veckors mellanrum. 



Misslyckas man första gången kan man därmed tenta om kursen redan två veckor 
senare. Upplägget underlättar också ifall två tentor skulle krocka med varandra (vilket 
hände oss).  
 

Boende 
Det finns flera tillvägagångssätt för att hitta boende i Turin. Ett sätt är att ta hjälp från 
universitetet. I så fall anmäler man att man vill ha hjälp att hitta boende när man gör sin 
utbytesansökan. Man får då senare specificera vad man har för budget och liknande och 
så får man ett boende föreslaget av dem. Majoriteten av dessa verkar vara rum med 
delat kök. De har dock inte möjlighet att förse alla studenter med boende men det är 
definitivt värt ett försök! Vi valde dock att hyra en lägenhet tillsammans genom 
företaget Sharing. De har ett lägenhetshus med hotellrum och möblerade 
korttidsbostäder. Som student får man billigare hyra och vatten, el och wifi ingår. Det 
ligger dock utanför stan och det är en lång väg till campus. Numera har dock samma 
företag även studentlägenheter som ligger närmare centrum och campus under namnet 
campus san paolo. Dessa är dock generellt sett något dyrare. 
 
För mer info om det, se:   http://campussanpaolo.it 
  http://www.sharing.to.it 
 

Språket 
Trots att all undervisning på mastersnivå på Politecnico di Torino sker på engelska så är 
det långt ifrån alla som kan någon engelska alls utanför universitetsmiljön. Det är därför 
viktigt att lära sig lite italienska. Då ingen av oss kunde någon italienska sen innan så 
valde vi att börja vårt utbyte med en tre veckor lång intensivkurs för Erasmusstudenter 
som hölls i staden Perugia. Den rekommenderas varmt! Vill man fortsätta med 
italienskastudierna i Turin så hålls det även kvällskurser för utbytesstudenter där. 

http://campussanpaolo.it/
http://www.sharing.to.it/

