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1 år i Paris 

Innan avresa 
Jag valde att söka utbytesstudier dels för utöka mina utländska erfarenheter och kunskaper i 
arkitektur, dels för att jag behövde ett miljöombyte. Jag valde att fokusera på Europa i mitt val av 
universitet då jag anser att det arkitektoniska arvet är väldigt högt jämfört med många andra delar av 
världen, men också för närheten hem p.g.a. min flickvän. Jag valde ENSA-PB som är belägen i Paris, 
Frankrike, framförallt för staden och dess berikande miljöer, kulturarv och också för jag ville utveckla 
min franska. Det är en stad med fascinerade historia och en av få städer i världen med så vacker och 
intressant arkitektur. Liksom de flesta vet, är Paris en fantastiskt pulserande metropol vilket jag hade 
äran att bekräfta. Jag förväntade mig lite mer konservativ synsätt på utbildningen vilket jag hade fått 
nys om i förväg. Jag förberedde mig med genom att repetera franska några månader innan via 
Duolingo, lyssna på podcasts och läsa franska tidningar samt tog en intensivkurs på skolan i starten. 

Ankomst 
Jag ankom till Paris ungefär 2 veckor innan inskrivning för att hitta boende och gå på intensivkursen i 
franska, något som visade sig vara en tuff utmaning. Första dagen hade vi ett välkomstmottagande där 
de gick igenom kurser, utbildningen och berättade om skolan generellt (allt på franska…). Det fanns 
ingen direkt introduktionskurs, men hade däremot en tuff intensivkurs på en vecka. Möjligt att det 
fanns en fadderorganisation dock inget jag var medveten om eller som framhävdes särskilt tydligt. Det 
fanns en sektion som organiserade olika event, sporter etc. 

Ekonomi 
Generellt sätt så ligger Paris ungefär i samma prisram som Stockholm. Jag lyckades erhålla ett 
stipendie från Svensk-franska stiftelsen vilket var ett välbehövt bidrag! dock bara för en termin. Det är 
höga boendekostnader i Paris innerstad men letar man intensivt kan man hitta bra hyror, jag och min 
vän fann ett boende i Belleville nära skolan för ca 1200 euro/mån (men mer normalt ca 1500 och 
uppåt för 2 pers). Inga kåravgifter eller liknande existerade. Handla på Lidl, det blir en fröjd för din 
plånbok! 
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Boende 
Boende i Paris är som nämnt lite av en utmaning. Det är väldigt svårt. Hela systemet lever på moment 
21, d.v.s om du inte har bostad kan du inte få bankkonto, har du inte bankkonto kan du inte få bostad, 
och bankkonto kan du inte få för du ej har inkomst (studiebidrag ej giltigt och även om du visar ditt 
saldo på bankontot spelar det heller ingen roll, således behövs borgenärer och de måste såklart vara 
franska medborgare…). Glöm alla agenturer utan använd enkom motsvarigheten till blocket, 
leboncoin.fr (eller liknande) och hoppas du får tag på något, lägg ut en annons med bild på dig, det 
funkade för oss. Du kan också använda dig av facebook gruppen ”Svenskar i Paris” för hjälp och tips, 
har man tur kan du få tag på boende där. Kom i god tid till Paris om du vill lösa detta på plats annars 
rekommenderar jag att göra detta någon månad i förväg. Se upp för bedrägerier!väldigt vanligt i Paris 
och betala aldrig deposition i förskott om du inte fått nyckel och kollat så att den fungerar. Universitet 
ger lite tips på boende, man kan bo på Cité Universitaire (campus) Maison des Etudiants Suédois, men 
det ligger på andra sidan av Paris med långa transporttider. Räkna med en boendekostnad på ca 5-800 
euro/mån innanför Périphérique då får man helt okej, dock är standarden generellt sett lägre jämfört 
med Sverige. 

Universitetet och studierna 
Universitet ligger mitt i stan och huserar ca 1500 studenter och har enkom utbildning inom Arkitektur. 
Undervisningen är väldigt olik KTH. Du har mycket fler kurser (18 jmf 6 på Kth på ett år) och därmed 
mycket mer att studera. Pedagogiken är tyvärr, dock som jag hade hört innan, konservativ och 
ålderdomlig vilket blev en besvikelse. Jag trodde att det skulle vara bättre. Kan man inte franska så blir 
utbildningen svår och lärarna är väldigt dåliga på engelska. Språkkravet B1 är minimum och enligt mig 
inte riktigt tillräckligt för att förstå allt, man lär sig mycket av att prata med andra och man har 
språkkurs varje vecka, men se till att studera massa franska innan, exempelvis genom att ta en 
sommarkurs hemma (något jag borde ha gjort). Hänsynen från lärarna gentemot Erasmus elever är 
relativt låg. En vanlig dag startar kl 9 med föreläsningar, lunch vid 13 och sen några till föreläsningar 
(ibland till kl 8) men annars plugg varje kväll.  

Kurser 
Jag läste, franska intensivkurs, franska kurs, intensivkurs, Studio, seminarie, option, historia, 
konstruktionshistoria, konstruktionsteori och arkitekturteori. Jag valde efter tycke men se till så att du 
får ett bra schema då det finns många kurser att välja på och en del som krockar. De mesta är 
obligatoriskt och om du inte har läst något mer hemma är detta så många kurser du måste välja för att 
kunna tillgodoräkna dig 30hp för en termin. Kurserna är varierande, option-kurserna är roliga då det 
finns ett stort utbud av massa olika konst-, dataprograms-, skulpturkurser att välja mellan. Studion är 
enligt mig tveklöst bäst, där får man individuell ledning av en till två lärare och man får ett bättre 
utbyte. Jag hade ”Super-immeuble” som var väldigt intressant, utgick från effektiva planlösningar och 
modulsystem. Läraren kunde de facto engelska vilket gjorde det ännu bättre då man kunde ha djupare 
diskussioner. Vårterminens studio leddes av två bra lärare, Janine G. och Jérôme H och hette 
”Morphologie urbaine, ville et équipement”, kunde inte mycket engelska men det gick fint ändå. Hade 
projekt ute i Bretagne. Rekommenderar historie kursen ”« Si Paris nous était conté ». Introduction à 
l’histoire architecturale et urbaine de Paris”, då fick man gå runt i hela Paris och se massa verk även 
om läraren pratade snabbare än en kulspruta:P 

Staden och landet 
Paris som stad behöver knappast en introduktion. Det är en kultiverande och pulserande stad som är 
social och vacker. Ta en kopp café längs med Canal St-Martin, koppla av i parken Buttes-chaumont 
eller strosa runt i de vackra kvarteren runt Marais och Montmartre. Den enda krocken som finns är 
språkkrocken- fransmän är terrible på engelska. 
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Fritid och sociala aktiviteter 
Tränade i parken Buttes-chaumont och på gym, gjorde utflykt till Versailles, Villa Savoye, umgicks 
med vänner och vandrade runt i staden, samt besökte massa olika museum och arkitektoniska platser. 
Det finns bättre träningsanläggningar i anslutning till campus om man bor där, annars 
rekommenderar jag gym, t.ex. Neoness och löpning utomhus. Universitetet organiserade olika idrotter 
om man var intresserad. Lite svårt att få kontakt med fransmännen då man behöver som sagt kunna 
franska men engelska funkar, men som sagt, även studenterna har svårt med engelska… 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
PLUGGA FRANSKA. MASSA! Förbered dig på hårt plugg men också massa ny berikande kunskap!
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