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En vår av pasta i Milano  

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier för att jag tyckte att det var ett perfekt tillfälle att få testa något nytt och 
uppleva nya saker efter 3,5 år på KTH. Jag var intresserad av att åka någonstans i Sydeuropa för att få 
en lite varmare vår och efter att ha undersökt vilka universitet som erbjöd kurser på engelska som 
intresserade mig och passade in i min studieplan blev Milano mitt förstahandsval. Jag tycker mycket 
om den italienska kulturen och språket vilket förutom ett bra universitet gjorde att Milano lockade. 
Universitetet erbjuder relativt många kurser på engelska vilket gjorde att jag inte behövde förbereda 
mig genom att gå en språkkurs eller liknande. Jag behövde heller inte förbereda något speciellt med 
visum eller vaccinationer eller likande. 

Ankomst 
Jag åkte ner till Milano en vecka innan mina kurser startade. Dels för min egen del för att hinna 
bekanta mig lite med stan och landa innan skolan drog igång på riktigt men även för att registrera mig 
på skolan och de kurser jag valt. Ett litet mottagande anordnas av universitetet där man får all 
information man behöver och en introduktion till Politecnico di Milano och Italien. Dessutom 
anordnas lite aktiviteter såsom apertivo, bowling och en stadsvandring för att få möjlighet att lära 
känna andra utbytesstudenter som ska studera liknande program.  

 

                               

På skolan finns en ganska stor förening som anordnar aktiviteter och resor kontinuerligt under hela 
terminen. T.ex. anordnas en skidresa till alperna i februari och en resa till Sicilien i juni. Det är dock 
ganska högt intresse för dessa så det gäller att vara kvick för att få en plats. 

Ekonomi 
Jag sökte Erasmusstipendiet under mitt utbyte. Det är något jag rekommenderar varmt då det ger en 
lite fler möjligheter att utforska Italien under utbytet. I övrigt sökte jag CSN som vanligt och det räckte 
utan problem. Om man vill går det såklart bra att söka merkostnadslån från CSN men jag kände att jag 
inte behövde det. Priserna var ganska lika de svenska, för mig blev till exempel boendet lite dyrare än 
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hemma men å andra sidan är det lite billigare att äta ute i Milano jämfört med Stockholm. Om man 
planerar att resa inom landet kan det vara en bra idé att ha en liten sparkassa innan utbytet. Det finns 
mycket att se runt omkring Milano med Alperna och Comosjön norrut, ett flertal städer runtom värda 
ett besök och Medelhavet söderut.  

 

Boende 
Jag lyckades ordna boende via universitet. De erbjuder rum av olika typer på ett flertal ställen runt om 
i stan. Jag bodde i ett korridorsrum med delat kök vilket jag hade väldigt tur att få tag på. Standarden 
var ganska låg och det kostade ca 5000kr/mån. Å andra sidan var det väldigt roligt att bo på ett ställe 
med andra utbytesstudenter och jag lärde känna ganska många tack vare mitt boende. Andra vanliga 
boendesituationer var delade korridorsrum eller att hyra lägenhet på egen hand, ensam eller med 
andra.  

Universitetet och studierna 
Politecnico di Milano är Milanos största universitet för ingenjörer, arkitekter och inom design. 
Undervisningen var ganska annorlunda jämfört med på KTH. Dels var innehållet i kurserna betydligt 
mer teoretiska och mindre praktiska. Jag läste t.ex. en kurs om stålbyggnad som var helt teoretisk utan 
något speciellt stort fokus på beräkningar. Förutom innehållet i kurserna var upplägget med 
föreläsningar likt på KTH men skolan erbjöd inga räknetillfällen. Detta innebar ganska lite schemalagd 
tid i skolan och mer eget ansvar. En vanlig dag kunde bestå av två föreläsningar i olika kurser kl 10-16 
inklusive lunch. Jag läste båda mina kurser på engelska men nivån på språket är generellt på en lägre 
nivå än vad vi kanske är vana vid i Sverige. Allt studiematerial och alla föreläsningsanteckningar 
erbjöds både på italienska och på engelska. 

Universitet erbjöd språkkurser. Dessa gav inte några högskolepoäng och kostade en liten slant så de 
erbjöds mer för eget intresse att ägna sig åt utöver sina ordinarie studier.  

Kurser 
Jag läste bara två kurser på 10 högskolepoäng vardera under mitt utbyte då jag läst in lite extra poäng 
på KTH. De kurser jag läste valde jag efter mycket pusslande för att stämma så bra som möjligt med 
vad jag hade läst på KTH under våren och för att sedan kunna bli behörig att göra mitt exjobb inom det 
område jag vill. 

095877 Steel Structures (10 ECTS) 
En kurs som nästan uteslutande behandlar hur Eurocode är uppbyggd och varför. En helt teoretisk 
kurs utan beräkningar. All undervisning skedde i form av föreläsningar där 
föreläsningsanteckningarna gjorde grund för tentamen. En väldigt kunnig professor som arbetat med 
att utforma delar av Eurocode som används idag. Tentamen var skriftlig med en valfri midterm-tenta 
som gav möjlighet att tenta av halva kursen i slutet på april/början av maj.  
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092844 Dynamics of structures (10ECTS) 
En väldigt omfattande kurs om strukturdynamik. Den var väldigt tidskrävande och betydligt mer 
arbetstyngd än min andra kurs. Krävde en hel del arbete för att lära sig saker som inte behandlades 
specifikt i kursen men som de italienska studenterna hade med sig från tidigare kurser. Tentan i denna 
kurs bestod av en beräkningsdel och en teoridel, båda skriftliga. Läser man denna kurs bör man vara 
beredd på att få lägga ner väldigt mycket tid och arbete för att klara av den.  

Staden och landet 
Jag trivdes väldigt bra med att bo i Italien. Deras kultur skiljer sig inte speciellt mycket från den 
svenska tycker jag så det var inte tal om några kulturkrockar. Ibland kunde det vara svårt att göra sig 
förstådd på engelska men de allra flesta var väldigt hjälpsamma och trevliga ändå. Om man kan 
kommunicera på italienska uppskattas det generellt.  

Fritid och sociala aktiviteter 
I Milano kan man spendera en dag på stan, gå på marknader, sitta på ett fik eller gå på apertivos. Om 
man vill hitta på något annat går det lätt att bo och andra närliggande städer under helgerna genom 
kortare resor. För min egen del blev det även mycket fotboll, dels i Milano på San Siro men också i 
exempelvis Bologna. 

                  
 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag kan varmt rekommendera en utbytestermin i Milano. Det är en fantastisk stad som erbjuder 
mycket och med närhet till mycket andra resmål. Det faktum att studierna är upplagda på annorlunda 
sätt jämfört med på KTH innebär en del extra arbete men att åka på utbyte är en upplevelse som ger 
lärdomar, minnen och vänner för livet.  

 
 


