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Utbytestermin i Prag, Tjeckien. 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier då jag var nyfiken på andra länder, framförallt i Centraleuropa. Jag är politiskt 

intresserad och har sedan många år funderat på att emigrera från Sverige av politiska skäl. Jag valde mellan 

Ungern, Polen och Tjeckien. Jag hade sedan tidigare varit i Tjeckien och gillade människorna. Mina 

förväntningar inför att bo och verka i Tjeckien var att det skulle vara ett tryggt och välfungerande land. Det enda 

valbara universitet i Tjeckien var ”Czech technical university in Prague”, av naturliga skäl läste jag därför just 

där. 

 

Ankomst 

Jag anlände några veckor innan studiestart. Jag reste runt i Tjeckien och upplevde mycket av kulturen. Det var 

ett välplanerat mottagande från universitetets sida, allt gick väldigt smidigt. Det fanns en kår för utbytesstudenter 

som man kunde bli medlem i, men jag interagerade inte mer än första dagen med dem. 

 

Ekonomi 

Eftersom Erasmusstipendiet ges till alla som genomför ett utbyte inom EU tog jag givetvis del av det. 

Kostnadsmässigt är nog de flesta länder betydligt billigare än Sverige, med några undantag. Tjeckien har väldigt 

mycket lägre skatter samt ej subventionerade arbetarlöner, vilket leder till att priserna är väldigt mycket lägre än 

i Sverige. Speciellt mindre kvalificerade tjänster är väldigt mycket billigare, till exempel taxi och frisör. Mat och 

dryck är också extremt billigt här, jag kunde äta frukost, lunch och middag, i kantinen för totalt ca 100 svenska 

kronor om dagen, helt fantastiskt! 

 

Boende 

Bostad kunde enkelt ordnas via universitets hemsida, helt underbart. Jag bodde på campusområdet. Man får dela 

rum med någon av samma kön. Jag vill tillägga ett varningens finger här, att i Tjeckien kräver de alltid att man 

uppger man eller kvinna. Det finns alltså bara två kön här, inget tredje alternativ. En varm rekommendation är att 

man är ute i god tid när det gäller att välja boende. Det finns ca 10 olika byggnader/områden att välja mellan. Jag 

rekommenderar starkt Masaryk(ova) college. Det är överlägset det bästa boendet, stora bra faciliteter, jättenära 

skolan, samt till ett bra pris. 
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Universitetet och studierna 

Skolan är ganska lik KTH Campus i storlek. Det är obligatorisk närvaro på lektionerna för många kurser, vilket 

inte passade mig speciellt bra då jag inte brukar gå på lektionerna på KTH. De bedriver verksamhet inom 

samtliga klassiska ingenjörsområden som KTH bedriver. Minus mode-områden som klimat etc. 

 

Kurser 

Jag hade en del strul med mina kurser, som bland annat schemakrockar. Ett minus var att man ej på förhand 

kunde se om scheman för kurserna krockade. Ett annat minus var att samtliga kurser läses parallellt över hela 

terminen, vilket jag tycker är obegripligt. 

 

Staden och landet 

Kulturen och mentaliteten är väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Mentaliteten är till skillnad från Sveriges 

omyndigförklarande av medborgarna väldigt öppen här. Vill jag ta en öl klockan 8 på morgonen är det upp till 

mig. Vill jag röka cannabis (vilket jag avskyr) är det upp till mig. Vill jag bära pistol för att kunna försvara mig, 

ja då är det helt enkelt upp till mig. Landet är också i en väldig ekonomiskt tillväxt, vilket märks. Hela landet är 

som en byggarbetsplats. Det märkts när man pratar med tjecker att de verkligen är på frammarsch. De har en 

genomsnittlig ökning av BNP med 4,3 % per år jämfört med Sveriges 2,4 % (vilken även är kraftigt avtagande, 

senaste årens valutafall etc). 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden drack jag en del öl, samt reste mycket. Jag vara på flertalet platser i Tjeckien samt även en resa till 

Italien. Prag fungerar som en fantastisk hubb till många länder, och kallas ibland för Europas hjärta. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag kan starkt rekommendera Tjeckien om du är nyfiken på en annan kultur än den svenska. Det är billigt att bo 

och leva här samt om du skulle vilja jobba här i framtiden är skatten väldigt förmånlig. Det stora minuset är 

språket, som har väldigt lång inlärningskurva. Jag tog en intensivkurs i tjeckiska, men kan fortfarande knappt 

säga mitt namn. Det ska ta ungefär 2 års aktiva studier innan man kan börja prata i vardagen. Ett tips jag har är 

att kolla vilken årgång kurserna du tänker välja är på, då svårighetsgraden blir betydligt mycket svårare här i de 

övre årgångarna.  


