
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (4) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Anton Hansson  VT19 

Utbytesuniversitet     

Politecnico di Milano 

Utbildningsprogram     

Civilingenjör Samhällsbyggnad 

     

     

 

Innan avresa 

Mitt val av att åka till Italien och Milano grundades på att jag ville uppleva den italienska kulturen i 

allmänhet och fotbollen i synnerhet. Dessutom fick jag sällskap av tre klasskamrater vilket gjorde valet 

enkelt. 

Ankomst 

Jag kom ner en vecka innan skolstart för att hinna vara med på välkomstveckan. Detta var inte 

obligatoriskt men gjorde att man fick en bra start och lärde känna många andra utbytesstudenter 

snabbt. 

Ekonomi 

Mina inkomster under utbytet var CSN och Erasmus-stipendiet. Jag tog inte några extra lån från CSN 

men Erasmus gjorde att man fick några tusenlappar mer per månad. Kostnadsläget var hyfsat likt 

Sverige, lite billigare att äta lunch ute än i Sverige men på det stora hela inga större skillnader. De 

extra pengarna från Erasmus använde jag till att resa i Italien. 

Boende 

Vi som åkte från KTH bokade boende via värduniversitets hemsida och bodde i studentkorridor precis 

vid skolan. Boendet var inte i toppstandard men det funkade väldigt bra då det var ett hus fullt med 

studenter vilket gjorde det väldigt lätt att hänga med folk och hitta på roliga saker. Jag bodde i 

dubbelrum tillsammans med en kille från Kroatien, det funkade bra. Vi hade gemensamt badrum och 

köket delades med många andra studenter. Man var tvungen att ha sina egna köksgrejer vilka vi köpte 

där nere för en inte alltför stor peng.  

Universitetet och studierna 

Universitetet har ett lite annat upplägg jämfört med KTH, dels läser man alla kurser under terminen 

parallellt, dels börjar och slutar terminen ca 6 veckor senare än i Sverige. Tentorna är under juni och 

juli månad och varje tenta går två gånger under perioden så man kan själv välja när man vill göra sina 

olika tentor. På det stora hela skulle jag bedöma arbetsbelastningen ungefär som på KTH men med 

skillnaden att jag gjorde mindre under terminen och mer under tentaperioden. Under terminen var 

det mest att man gick på föreläsningar och sen blev det ganska mycket att läsa in under tentaperioden. 

Vissa kurser använder sig av midterms, dvs att man tentar av vissa delar under kursens gång men det 

var inget jag hade i mina kurser.  

Kurser 

096950 Groundwater Hydraulics, 10 HP 
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Denna kurs handlade om grundvatten och vilka faktorer och processer som påverkar dess transport i 

akviferer. Kursens upplägg bestod av föreläsningar och övningar, jämfört med KTH så var det mer 

föreläsningar och färre övningar. Det fanns även ett valfritt projekt i kursen som gav bonuspoäng till 

tentan, förutsatt att tentan var godkänd. Jag valde att inte göra projektet då jag ville ha mer fritid. 

Examinationen bestod av en skriftlig och en muntlig tenta och man var tvungen att klara båda. Jag 

tyckte kursen var rolig och intressant men samtidigt ganska svår och det var ibland svårt att veta hur 

mycket av det man gick igenom som man verkligen skulle kunna.  

096128 Chemistry and materials for energy and environment, 10 HP 

Denna kurs var uppdelad i två moduler som var 5 poäng var. Den som handlar om energi bestod av 

olika energisystem och olika sätt att lagra energi (batterier, kapacitorer etc.). Detta var inget jag hade 

läst så mycket om tidigare men läraren var duktig och det gick bra ändå. Det som jag inte hade så bra 

koll var kemiska beräkningar.  

Den om miljö bestod mest av LCA-analyser och hur man gör beräkningar på det. Denna kurs var 

intressant och relativt enkel tycker jag. Läraren var duktig och la stort fokus på det som man verkligen 

behövde kunna.  

Båda delarna tentades av med en skriftlig tenta, en per modul. Betyget bestämdes av medelvärdet av 

resultatet på modulerna. 

095876 Soil Remediation, 10 HP 

Denna kurs handlade om föroreningar i mark och vatten och hur man kan rena dessa. Första delen om 

handlar om vilka föroreningar som finns, mycket kemi och inte jättekul tycker jag. Nästa del handlade 

om hur dessa föroreningar transporteras i mark och vatten och sista delen handlade om olika 

reningsmetoder. Detta var den mest strukturerade kursen jag läste, läraren var duktig på sitt ämne 

men kanske inte så engagerande. Tentan bestod även här av en skriftlig och en muntlig del. Den 

skriftliga delen bestod av 10 kryssfrågor med svarsalternativ och om man klarade den (minst 8 rätt) 

fick man göra den muntliga delen som bestämde vilket betyg man fick.  

Staden och landet 

Milano är en stad med mycket intressant att hitta på och titta på. I centrum finns den stora gamla 

kyrkan, duomo di Milano och de kända shoppinggatorna. Ett annat trevligt ställe är Navigli som består 

av två gator längs med kanaler där det finns massvis med restauranger och barer att sitta på och ha det 

trevligt. En klassisk grej är att ta en aperitivo som innebär att man köper en drink och får tillgång till 

en buffé. Kostar vanligtvis ca 10 euro och är således en bra deal för en student. En annan sak jag skulle 

rekommendera att göra är att besöka San Siro och se något av stadens fotbollslag.  
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Landet i övrigt är att lätt att ta del av då det finns goda kommunikationer överallt. Jag hann med att 

besöka Bergamo, Como, Lecco, Turin, Genoa, Bologna och Cremona. Jag skulle verkligen 

rekommendera att ta sig tid på helgerna att åka iväg och se nya platser. Italien har massvis med fina 

städer och platser att se, så passa på!  
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Bologna. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Förutom att åka runt i Italien så finns det massor att göra med Erasmus i Milano. Tisdag till lördag 

finns erbjudande på olika nattklubbar för de som gillar sånt. Det arrangeras även många andra event 

som poolparty, resor, tävlingar osv.  

Milano har även många museer och teatrar och liknande för den som är kulturell av sig. 


