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Mitt halvår i Milano 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte då jag hört mycket gott om det från andra som varit på utbyte. Jag såg det som en bra 

möjlighet för självutveckling och ett sätt att lära mig om andra kulturer. Anledningen att det blev just 

Milano var för att jag alltid tyckt att Italien verkar vara ett spännande land, och jag har svårt att tänka 

mig att lära känna ett annat land bättre än att slänga sig ut i hetluften och bo där i ett halvår.  

Jag såg framför mig ett utbyte där jag kunde ha tid över för att upptäcka landet och kunna resa runt 

mycket i norra Italien. Jag såg även framemot att lära känna personer från andra länder och kulturer. 

Det behövdes inte några speciella förberedelser inför utbytet utan det gick ganska fort att få ihop allt. 

Det var en del papper som skulle förberedas och skrivas under samt så behövde jag fixa ett European 

Health Card som kan vara bra att ha vid eventuella sjukhusbesök. I och med att Italien tillhör EU så får 

du många smidiga fördelar, till exempel att du kan fortsätta använda mobilt nätverk som vanligt. 

Ankomst 

Jag anlände till Milano två dagar innan det så kallade ”Welcome week” drog igång. Jag kunde inte åka 

mycket tidigare på grund av att jag hade annat att göra, men för den som vill se mycket av Italien kan 

jag rekommendera att åka dit tidigare och försöka resa runt så mycket som möjligt. I och med att 

terminen inte började förrän månadsskiftet februari/mars finns det gott om tid att resa efter avslutad 

hösttermin på KTH. 

Welcome week bestod av mestadels administrativa grejer och introduktioner av Italien, Milano, skolan 

med mera. De anordnades även lite kvällsaktiviteter med bowling etc. för att få en chans att lära känna 

andra studenter. ESN kallas den organisation som anordnar alla studentaktiviteter utanför skolan. De 

anordnar alltifrån resor till pubkvällar.  

Ekonomi 

Utöver stipendiet från Erasmus så tog jag extra lån från KTH för att ha ett lite större kapital under mitt 

utbyte. Jag bodde dessutom i studentkorridor där jag hade betalat allt i förskott, så i och med att jag 

inte hade några fasta kostnader så hade jag alltid pengar över varje månad. Milano är ungefär som 

Stockholm sett ur ett kostnadsperspektiv, så det var ingen större förändring där. Jag kan i alla fall 

rekommendera att ha lite extra pengar under utbytet så man kan maximera sin upplevelse och göra 

saker som man vanligtvis inte gör.  

Boende 

Jag ordnade boende via en hemsida som ser över studentboenden i Milano. Det gällde att vara på 

hugget då rummen försvann i princip direkt när dom släpptes, jag och mina tre kompisar lyckades få 

tag på rum i samma korridor. Boendet i sig var inte så dyrt, cirka 4500kr i månaden, men standarden 
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var lite därefter. Jag skulle dock säga att standarden är precis som ett vanligt studentkorridorsboende i 

Sverige.  

Boendet låg precis vid campus, cirka 5 minuters promenad, vilket var riktigt skönt. Politecnico di 

Milano är uppdelade i framförallt två campus, Bovisa och Leonardo. Boendet vi hade låg precis på 

Campus Leonardo där jag fördelaktigt hade alla lektioner. 

Universitetet och studierna 

Politecnico di Milano är ett stort universitet som har 

utbildningar inom de flesta olika ämnena. Jag har dock inte 

så bra koll på något annat än just mitt eget program. 

Föreläsningsspråket var på engelska, men ibland kunde 

läraren börja prata italienska tillsammans med de andra 

studenterna och då kände man sig ganska exkluderad. Det 

mesta studiematerialet var på engelska men en mängd 

PowerPoint-slides var på italienska vilket var rätt 

frustrerande. Vi kontaktade föreläsarna angående detta men 

det var tydligen så det var. 

Kurserna i Italien löper över hela terminen, dvs. vi började i 

slutet på februari och tenterade av de under sommaren. 

Tentaperioden är indelad i två ”Call” vilket innebär att du kan 

göra tentan i både juni och juli. På så sätt, ifall du skulle bli 

underkänd vid Call 1 i juni så kan du försöka igen vid Call 2 i 

juli. Vissa kurser har dessutom en midterm runt påsk vilket 

kan ge dig olika fördelar vid sluttentan. Jag kommer beskriva 

detta mer när jag går igenom de olika kurserna. 

En chockerande omställning från att komma från ett svenskt universitet var den mängd av fusk som 

förekom under examinationer och andra kontrollskrivningar. Både italienska studenter samt 

utbytesstudenter från andra länder satt med mobil, egna anteckningar etc. under tentorna. Lärarna sa 

ibland åt dessa studenter när de såg det med egna ögon, men det verkade inte ge någon större effekt då 

det fortsatte en liten stund senare. Detta var såklart mycket frustrerande när en själv satt och kämpade 

med kurserna för att klara av utbytet. 

Kurser 

Steel Structures (10 ECTS) 

Behandlar i princip allt som har att göra med stål och allting är helt teoretiskt, dvs. inga beräkningar. 

Läraren har 21 stycken olika PowerPoint-presentationer som är alltifrån cirka 10 slides till 280 slides. 

På föreläsningarna går han igenom dessa slides noggrant i både ord samt på tavlan. Sluttentamen 

bestod av 6 stycken teorifrågor där du skulle skriva allting som du kom ihåg om ämnet. Ifall du hade 

klarat midterm behövde du inte göra de tre inledande frågorna, utan behövde endast fokusera på de 

sista tre. På föreläsningarna så var det kanske halva klassen som deltog. Många stannade hemma och 

fokuserade på att gå igenom de olika PowerPoint-presentationerna på egen hand. Jag valde att gå på 

föreläsningarna, men detta tror jag är upp till dig som person hur du lär dig bäst i och med att det han 

går igenom går att få tag på själv. 

Anledningen till att jag valde denna kurs var för att kunna tillgodoräkna ”AF2213 Stål- och träbyggnad 

7,5 hp”. 

Dynamics of Structures (10 ECTS) 

Den mest krävande och svåraste kursen, men ändå lärorik. Föreläsningarna består av att föreläsaren 

Federico Perotti står och skriver snabbt på tavlan så det gäller att hänga med. Denna kursen blandar 

Figur 1. Leonardo Campus 
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teori med praktik, då den både är räknetung samt teoritung. Även här finns det en midterm där du får 

fyra stycken beräkningsuppgifter att lösa. De italienska studenterna berättade att midterm i denna 

kurs är mycket svårare än själva sluttentamen vilket visade sig stämma. Sluttentamen bestod av några 

räkneuppgifter som skulle lösas, och för att få göra teoridelen på tentamen behövde du klara av dessa. 

Om du hade klarat midterm så slapp du göra beräkningsdelen på tentamen och kunde endast fokusera 

på teoridelen, men det var inte många procent som klarade midterm. Teoridelen var lite liknande den 

för ståltentamen: du fick två frågor, där varje fråga hade ungefär 3–4 frågor inbakade i sig, och du 

skulle skriva allting du kom ihåg angående dessa ämnen. Tidigare studenter skrämde upp oss lite och 

berättade att de hade skrivit runt 30 sidor på denna del, men jag skrev ungefär en tredjedel av det och 

klarade mig ändå. Utöver denna del var det även fyra räkneuppgifter som skulle lämnas in, så kallade 

Homeworks. Dessa var extremt krävande då de förväntades vara perfekt lösa, och det var inte några 

lätta uppgifter. Tillvägagångssättet vid beräkningar av olika konstruktioner skiljer sig dessutom från 

det vi har lärt oss i Sverige vilket var en omställning.  

Anledningen till att jag valde denna kurs var för att kunna tillgodoräkna 

”AF2011 Strukturdynamik 7,5 hp”. 

Mechanics of Materials and Inelastic Laws (6 ECTS) 

En helt teoretisk kurs. Denna kurs består också av att föreläsaren Claudia Comi står och går igenom 

PowerPoints både muntligt och på tavlan. Den behandlar materiallagar för olika material, dvs. lagar 

för plasticitet, elasticitet, beteende vid brott etc. Kursen består mest av att gå igenom stål och betong, 

men på slutet behandlades material som glas, trä och kompositmaterial. I denna kurs var det ingen 

midterm, utan allting tentades av under sommaren där tentamen bestod av tre frågor.  

Denna kurs valde jag inte ur något tillgodoräknande syfte, utan jag hade läst i en tidigare 

reseberättelse att det var en ganska intressant och lagom svår kurs. 

Staden och landet 

Milano är en mycket vacker stad där det finns mycket 

att se. Det är enkelt att resa runt i staden då det finns 

tunnelbana, bussar och spårvagnar, samt så är det inte 

särskilt dyrt med taxi. Om man är intresserad av fotboll 

så ligger ju den anrika San Siro-stadion i staden där 

man kan se både Inter och A.C. Milan. Mitt personliga 

favoritställe i Milano är Navigli, ett ställe där tre floder 

rinner ihop som är kantade av restauranger, barer etc. 

Den mäktiga Duomo-katedralen mitt i Milano är också 

ett ”måste-se” om man är i staden. Det finns även tre 

flygplatser som är enkla att ta sig till, där en av dom 

ligger mycket nära Leonardo-campus.  

Vi passade även på att resa runt mycket i norra Italien 

och utforska Como-sjön, Bologna, Bergamo, Parma 

mm. Det blev även en dagstur till Venedig som är cirka 

3h bort med snabbtåg. Fördelen med Milano är just den 

här närheten till många vackra ställen runtom norra 

Italien, och det är inte särskilt dyrt med tågbiljetter.  

Jag var ingenting i södra Italien, men jag vet att många 

andra rekommenderade att åka dit. 

Studentorganisationen ESN anordnar resor söderut ifall 

man är sugen på att upptäcka den delen av Italien, så det är bara att hålla utkik.  

Figur 2. En av floderna i Navigli 
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Fritid och sociala aktiviteter 

I början av utbytet så passade vi på att resa runt mycket och gå på fotbollsmatcher etc. Det finns även 

ett koncept som kallas för Aperitivo i Italien vilket vi brukade gå på under helger. Det innebär att man 

går ut på en restaurang och köper en öl eller drink för cirka 10 Euro och en mat/snack-buffé ingår i 

priset.  

Jag deltog även i Erasmus Games som ESN arrangerar där man tävlar mot andra ESN-sektioner från 

andra skolor. Det är en sportturnering där man kan spela basket, fotboll, volleyboll samt friidrott. Jag 

och några andra basketspelare gick ihop och ställde upp med ett lag där vi representerade Politecnico 

di Milano. Turneringen bestod av att vi först åkte till Parma och tävlade i National Erasmus Games där 

vi mötte andra ESN-sektioner från hela Italien. Denna turnering vann vi och fick då en gratis resa till 

Paris där vi tävlade i International Erasmus Games, det vill säga mot ESN-sektioner utanför Italien. 

Även denna turnering lyckades vi vinna, och i slutändan resulterade det i en rolig och gratis helg i 

Paris. 

I övrigt så arrangerar ESN många andra aktiviteter som skidresor, strandfester, Tandem-kvällar mm. i 

princip varje vecka som man kan delta i. Tyvärr deltog jag inte i något mer än Erasmus Games då det 

blev för mycket i skolan till slut.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar att verkligen se över kurserna ni väljer innan ni åker till Milano. För mig så var 

kurserna jag läste alldeles för svåra vilket togs ut över den totala upplevelsen av utbytet. Annars så är 

Italien helt klart ett roligt land att bo i, och en upplevelse jag kommer ha med mig för alltid. Jag 

rekommenderar även att resa runt i Italien så mycket som möjligt och upptäcka så mycket av den 

italienska kulturen som möjligt.   

Figur 4. National Erasmus Games i Parma Figur 3. International Erasmus Games i Paris 


