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Parli più lentamente, per favore!  

Jag läser masterutbildningen Kemiteknik för energi och miljö och redan efter ett läsår på KTH började 

letandet efter ett bra samarbetsuniversitet för utbytesstudier. Efter att få höra reseberättelser av KTH 

studenter så var utbytesstudier ett måste för mig. Jag skulle sitta här och ljuga om jag skrev att Milano 

var mitt förstaval, då jag bestämde mig för denna stad ungefär 10 timmar innan deadline för ansökan 

till utbytesstudier. Ett universitet i Brasilien var tanken då jag uppskattar deras kultur och sätt att se 

på livet. Under dessa två år läste jag en grundläggande kurs på KTH inom brasiliansk portugisiska 

samt använde mig av programmet Rosetta Stone. Däremot föll valet på Milano och Politecnico di 

Milano (PoliMi) i sista stund och nu i efterhand så är jag verkligen nöjd att jag hamnade här. 

Anledningen till varför det blev Milano är mest på grund av att det är Italiens enda universitet som 

erbjuder master kurser på engelska. Italienarnas passion till fotboll var även en stor faktor till varför 

det blev just Italien, Milano. Mina förväntningar på universitetet var väldigt låga då jag har haft 

kontinuerlig kontakt med flera KTH studenter som tyvärr gav en ganska dålig bild av Politecnico di 

Milano.  Majoriteten av studenterna rekommenderade att man nästan var tvungen att läsa en kurs i 

italienska då lokalbornas knappt talade engelska. Däremot var det nästan försent för mig då jag 

bestämde mig i sista stund och hoppades på att mina kunskaper inom portugisiska och spanska skulle 

rädda mig där borta. I och med att Italien är med i EU så behövde inte jag söka visum, det enda jag 

gjorde var att hämta ut ett försäkringskort från kemikansliet.  

Innan mina studier i Milano skulle påbörjas så hade jag även blivit rekommenderad av KTH studenter 

att läsa lite extra högskolepoäng i Sverige under period 3 på vårterminen då PoliMi:s termin började i 

mars. Jag tog tillfället i akt och jobbade även heltid under period 3 medan jag läste en kvällskurs på 

KTH. Dock så betydde detta att jag missade introduktionsveckan, mottagandet av Erasmus studenter 

samt den grundläggande kursen på italienska som universitetet erbjuder i februari. Jag var på plats i 

Milano helgen innan skolstart men jag och min fadder från PoliMi träffades dagen innan den nya 

terminen började där han fick visa mig runt universitet.  

Då Politecnico di Milano är med i Erasmus+ programmet så kunde jag enkelt söka ett Erasmus 

stipendium via KTH. Proceduren var simpel och alla studenter som söker sig till ett europeiskt 

samarbetsuniversitet bör ansöka Erasmus stipendium. Rent kostnadsmässigt är Milano en dyr stad, i 

klass med Stockholm men självklart beror det på hur man själv vill leva. Vill man till exempel som mig 

lägga ner pengar på att resa runt i Italien och uppleva bra mat så måste man ha sparat pengar innan. 

Tyvärr kan jag inte heller ge några spartips i Milano då jag slösade en hel del. Dock kan jag tipsa om ett 

bra bussbolag vid namn Flixbus, som tog mig till flera städer i Italien samt till Schweiz för ett riktigt 

bra pris!  

Just när det gäller boende var jag lite orolig innan jag åkte ner till Milano då en vän som tidigare hade 

studerat i Milano berättade hur svårt det var att hitta en lägenhet. Jag började då leta efter rum i flera 

facebook grupper och hittade till slut ett delat rum i en stor trea med 3 andra italienska studenter nära 

Corso Sempione. För mig var det viktigast att lägenheten hade många sovplatser då jag visste att jag 

skulle få besök av nära och kära samt att jag kunde erbjuda sovplats till vänner efter en utekväll. Det 

var möjligt att få en lägenhet från universitetet men jag fick även höra av italienska studenter att 

utbytesstudenter brukade nästan aldrig få de. Det tog ungefär 30 minuter till skolan och lägenheten 

var fräsch och så var även hyran hyfsat billig (375 euro per månad, exakt samma summa som Erasmus 
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stipendiumet erbjuder). Tips på facebook grupper som man kan hitta boende: Erasmus Milan/Milano 

accommodation room flats, Polimi Students Market, Affitto a Milano.  

Universitetet som jag studerade på heter Campus Leonardo och var ungefär lika stort som Campus i 

Stockholm. Har du otur så är alla dina lektioner ungefär 15-20 minuter från tunnelbana stationen 

Piola men mina var ungefär 5 minuter från tunnelbanan. Lektionerna skiljde sig enormt mycket från 

KTH då allt var teoretiskt i Italien, utan några laborationer eller övningar. Det tog mig ett tag innan jag 

kom in i det då det är oftast övningar som får mig att förstå. Då jag läste 7,5 hp extra under termin 1 på 

master nivå samt 7,5 hp under period 3 i Sverige så behövde jag endast läsa 15 hp i Italien vilket var 

otroligt skönt. Varje tisdag, onsdag och fredag hade jag lektion på eftermiddagen och all undervisning 

var på engelska, däremot kunde italienska studenter prata med professorn på italienska under 

lektionstid vilket var lite frustrerande. Var även förberedd vissa powerpoint slides kan vara på 

italienska så ifall du har tid åk till Milano under februari månad och plugga italienska intensivt under 

några veckor.  

Jag läste 3 kurser på Politecnico di Milano: Applied Electrochemistry, Electrochemical Energy 

Generators och Catalytic Processes for Environment. Jag valde 2 kurser inom elektrokemi då jag anser 

att det är inom det område flest jobb kommer uppstå i framtiden. Katalytiska processer och speciellt 

miljökatalys har jag alltid funnit intressant. Tillgodoräkningen bör inte bli ett problem för mig då 

Masterprogrammet Kemiteknik för energi och miljö tillåter mig läsa 15 hp valfritt, vilket tillämpades 

för dessa tre kurser.  Nu i efterhand, är jag nöjd över mitt val då elektrokurserna var både utmanande 

och projektinriktade, vilket gav mig möjligheten att arbeta med personer från olika kulturer. 

Miljökatalys kursen var nog inte riktigt var jag förväntade mig då jag kände att den var för teoretisk för 

min del, dock ska det tilläggas att vi hade flera olika professorer som gästföreläste inom sitt område, 

vilket kan ha lett till att undervisningen blev för teoretisk.  

Befolkningen i Milano var riktigt hjälpsamma och erbjöd alltid hjälp när man behövde, speciellt när du 

försöker tala italienska med de trots att den är knackig. Tyvärr så hade man också fått en dålig bild av 

italienare av tidigare erfarenheter utomlands men den bilden är helt borta nu. Italien/Milano 

överträffade mina förväntningar och jag kan garantera att jag kommer resa tillbaka någon gång i 

framtiden. Något som verkligen förvånade mig var hur många likheter det finns mellan min kultur 

(Assyriska/Syrianska) och den italienska kulturen, där man alltid håller familjen nära sig och är 

väldigt generösa till främlingar (bjuda hem på kaffe etc). 

På fritiden tränade jag oftast samt umgicks med vänner. I Milano är det vanligt att sitta på en 

uteservering och njuta av en så kallad aperitivo (plockbuffé och drink). Den bästa pastan jag ätit i 

Italien finns på Ristorante da Oscar, Milano. Många besök blev det där eftersom det är ”hand-made 

pasta” (det gick till och med så långt att alla arbetare kände igen mig och visste vad jag beställde). Då 

jag även bodde nära Parco Sempione så tillbringades många dagar där och även i det nya området nära 

Tre Torri. San Siro besökte jag även flera gånger, både Inter och Milan matcher. Bästa matchen jag såg 

live var derbyt där Milan kvitterade till 2-2 i den 97:e minuten! Enligt mig var det bästa med Milano 

att det var en så kallad ”city that never sleeps”. Flera nattklubbar hade speciella events nästan varje 

dag vilket betydde att man kunde gå ut på en tisdag om man ville, och därefter fortsätta på en efterfest 

med främlingar. Jag hann även besöka flera städer i Italien som Venedig, Florens, Turin, Cinque Terre 

(Genova) etc. och jag rekommenderar er att göra samma sak, antingen med nära och kära eller med 

andra utbytesstudenter. Se även till att åka till Lugano eller närliggande städer i Schweiz, du kommer 

inte ångra dig. Italien har otroligt mycket att erbjuda, både historiskt och kulturmässigt så ta tillfället i 

akt medan du är där!  
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Bild 1: Piazza Michelangelo i Florens  

Bild 2: Il Venerdi Santo di Romagnano Sesia i Piedmont (En utspelning av påskfredagen som sker vartannat år 
och som började år 1729). 

  

Bild 3:Piazza San Marco i Venedig  

Bild 4: Manarola, En av fem byar i Cinque Terre, Genova 
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Bild 5: Fullsmockat med Juventus fans i Piazza San Carlo, Turin då Champions league finalen spelades. Som tur 
var lämnade jag i halvtid till en närliggande restaurang och slapp kaoset som utbröts under andra halvlek 
(ungefär 1500 skadade pga en misstänkt bomb och terroristattack).  

Bild 6: Milan fansen uttrycker sitt missnöje med svarta rökbomber precis innan den andra halvleken 
(Milanoderbyt, Inter – Milan, ställningen var då Inter 2 – 0 Milan) . Ungefär 1 timme senare var de i extas då 
de kvitterat i absolut sista minuten! 

 

Jag rekommenderar Milano starkt för dig som vill göra utbyte på ett universitet i klass med KTH men 

som även vill uppleva historiska platser och uppleva den italienska generositeten! Ifall ni har fler 

frågor så får ni jättegärna kontakta mig! 

//Ninus Chamoun (ninus@kth.se) 


