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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Rebecka Söderberg  VT19 

Utbytesuniversitet     

Grenoble INP 

Utbildningsprogram     

Samhällsbyggnad 

     

     

En fantastisk upplevelse 

 

Innan avresa  

Jag visste från början att jag ville studera utomlands i ett fransktalande land. Att det sedan blev 

Grenoble var tack vare närheten till naturen och de många möjligheterna till utomhusaktiviteter, samt 

att de hade en del kurser även på engelska. Det krävdes en hel del arbete innan för att åka iväg speciellt 

för valet av kurser då det var komplicerat, i med att informationen på skolans hemsida inte var så 

tydlig.  

Ankomst 

I med att jag valde att åka på vårterminen var mottagandet inte lika stort och organiserat som under 

höstterminen. Jag befann mig i Grenoble två dagar innan första mötet men sedan började inte 

terminen förrän en vecka efter vilket var bra för då hann man med att organisera alla möten och dylikt 

som måste göra när man anländer. I Frankrike krävs det en hel del pappersarbete när man anländer, 

till skolan för inskrivning, ev försäkring, öppna bankkonto med mera. På skolan finns en organisation 



     

     

 

 

 

 2 (3) 
 

för utbytesstudenter som heter BIE. De organiserar olika event och resor för att integrera 

utbytesstudenterna.  

Ekonomi 

Under min tid i Grenoble levde jag på pengar från CSN och Erasmusstipendiet. Kostnaden för boendet 

är väldigt låg och man kan även få hjälp från franska staten med hyreskostnaden via något som heter 

CAF. Dock är ansökningen för CAF en seg och utdragen process. De flesta utgifterna kom i början så 

som husförsäkring och öppnande av bankkonto, sant ev olycksfallsförsäkring. På Ense3 accepterade de 

inte Kammarkollegietförsäkringen som man erhåller via KTH. Transportkostnaderna är betydligt lägre 

i Grenoble jämfört med i Stockholm. Generellt så ligger matkostnaderna och liknande i nivå med 

Sverige, eventuellt lite billigare i de flesta fall. 

Boende 

Jag ordnade boende via studentboendet i Grenoble som heter CROUS. Dock fick man meddelande om 

bostaden endast 1-2 veckor innan jag skulle anlända. Boende har fungerat bra under tiden dock så 

pratar de endast franska i receptionen. Jag hade mitt eget rum i en korridor där vi delade kök, kökets 

standard är i inte speciellt hög och är endast utrustad med spishäll. Boendet var betydligt billigare än i 

Sverige och som sagt kan man även få hjälp med hyran från CAF. De finns flera olika studentboende i 

Grenoble, tyvärr fick jag ett som var på andra sidan stan från min skola men det funkade bra ändå i 

med att det är lätt att ta sig runt i staden.   

Universitetet och studierna 

Grenoble INP har liknande KTH flera olika skolor för olika arbetsområden, jag tillhörde skolan Ense3. 

Ense3 har 1200 studenter.  Ensimag som erbjuder program inom informatik, applicerade matematik 

och telekommunikation, Esisar är skolan för avancerade system och nätverk, integrering av elektronik, 

databehandling och inbyggd teknik. GI motsvarar den svenska linjen industriell ekonomi, medans 

Pagora erbjuder program inom biomaterial och tryckkommunikation, slutligen finns även Phelma med 

program inom fysik, elektronik och material. Språkkurser erbjuds av skolan och man blir placerad i en 

nivå efter att ha genomfört ett språktest. Skolan börjar ofta kl 8 och slutar kl 6, men det varierar en del 

beroende på om man valt att följa alla kurser på ett program. Franskan var även schemalagd på 

kvällstid en gång i veckan, vilket innebar att man gick kl 18.30-20.30.  

Kurser 

Jag följde alla kurser utom en på samma program, Hydralique and Environmental Engineering. När 

man anländer går man igenom en kursval med en tilldelad handledare. Man kollar då sa att inte några 

kurser krockar och man kan få hjälp att förstå lite bättre vad som krävs för att delta i kurserna. Det var 

svårt att få ihop tillräckligt med poäng/credits då man på våren endast kan välja från andra året i med 

att tredje året gör sin så kallade praktik då. En del av kurserna hålls på engelska och en del på franska 

går dock inte riktigt att lita på informationen från deras hemsida alltid om språket. Jag tyckte om 

kursen Smart Cities de var en av de få kurserna som hölls på engelska. Men många av kurserna är inte 

lika organiserade som hemma i Sverige och det kan vara svårt att hitta kursplan, schema och liknande 

för kurserna.  

Staden och landet 

Naturen runt omkring Grenoble är fantastisk och det finns så många olika sätt att upptäcka den på. 

Staden är sig känns lite mindre på ett mysigt sätt och man tar sig lätt runt i staden. Jag trivdes 

verkligen det enda att anmärka var de föroreningar som finns i staden under en del perioder men 

annars är det en väldigt trevlig stad. Ibland kunde det vara svårt att göra sig förstådd då de flesta 

konversationer skedde på franska.   
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Fritid och sociala aktiviteter 

I Grenoble finns det en förening vid namn Uglisse som är till för stadens studenter, de erbjuder 

skidlektioner men även reducerade priser på liftsystemen i närheten och bussresor dit. Man betalar 30 

€ för att bli medlem och får sedan kraftigt nedsatta priser på liftkorten så det är ett hett tips för de som 

uppskattar att åka skidor. I början av terminen var jag iväg nästan varje lördag och åkte skidor. Jag 

deltog även i en del event som skolans olika förening anordnade tex en skidweekend samt en 

campingweekend. Vilket var både prisvärt och oförglömligt. På fritiden var jag även iväg med vänner 

en hel del och upptäckte naturen. Det finns fantastiska vandringsleder runt omkring staden. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Verkligen ett bra tips om du är ute efter att få uppleva en otrolig natur och njuta av den franska maten 

och allt därtill. Dock var det svårt att välja kurser under vårterminen då man endast kunde välja från 

en årskurs, i med att treorna har praktik då.  


