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Fyra månader av nya vänner, öl och varm sommar
Innan avresa
Jag sökte utbytesstudier för att jag ville få en omväxling från KTH och Stockholm då jag bott här hela
mitt liv. Att åka på utbyte kändes som en möjlighet att få växa som person samt lära känna nya
människor. Jag visste tidigt att det var just Tyskland jag ville åka till då jag läste tyska i gymnasiet och
har släkt där. När det kom till att välja vilket universitet var det ett svårt beslut, men till slut bestämde
jag mig för Münchens tekniska universitet då det har ett bra rykte. Jag tyckte även att München
verkade vara en fin stad och närheten till andra delar av Europa var lockande.
För att förbereda mig inför resan tog jag en språkkurs i tyska på KTH på höstterminen, detta kan jag
verkligen rekommendera då det var kul med omväxling från alla andra kurser på KTH.
Ankomst
Jag åkte på utbyte på vårterminen som började i april. Jag var på plats två veckor innan kurserna
startade då det var en organiserad mottagning jag ville ta del av. Denna var riktigt bra organiserad då
man fick chans att lära känna andra utbytesstudenter och för att det var riktigt roliga utflykter de hade
planerat in. Man fick anmäla sig på de event man ville ta del av och de flesta kostade lite.
Ekonomi
Jag fick erasmusstipendiet precis som alla andra som åker inom Europa vilket var riktigt bra då det
täckte kostnaden för mitt boende. Det var en obligatorisk avgift för att börja på universitetet på ca
2000kr. Kostnadsläget skulle ja säga var väldigt likt Sverige men det var lite billigare att äta ute.
Boende
Några månader innan avresa fick jag mail från universitetet om att det erbjöds bostad vilket jag
tackade ja till. Det var först till kvarn som gällde. Boendestandarden var ganska låg men hyran var på
endast ca 2300kr i månaden vilket gjorde det helt klart värt det. Men är man känslig är detta nog inte
ett bra alternativ. Jag hade ett eget rum i en lägenhet med fem andra där vi delade på kök och 2
badrum.

Universitetet och studierna
Jag studerade på ett campus som låg en bit norr om München vid en liten stad som heter Freising. Det
var även där jag bodde vilket ledde till att jag endast hade en 15 minuter promenad till skolan vilket var
guld värt. Universitetsområdet där var inte jättestort men det var skönt. Skolan har två andra campus
också, ett inne i München och ett som också ligger en bit utanför. Så beroende vad man pluggar skiljer
det sig var man hamnar. I skolan fanns något som heter Mensa vilket är som en skolmatsal med riktigt
bra priser och bra varierad mat. Det kostade ca 20-50 kr att äta där vilket jag gjorde varje dag.
Jag läste en språkkurs i tyska vilket var kul då jag läste alla andra kurser på engelska. Universitetet
kunde även anordna tandempartner och de hade språkcaféer varje vecka. Dessa aktiviteter var roliga
och bra om man vill träffa mer människor.
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Kurser
Alla kurser jag tog var på engelska på grund av att jag kände att min tyska inte var tillräckligt bra och
att jag inte uppfyllde språkkravet på de flesta vilket var nivå B2. Alla kurser förrutom språkkursen
tillgodoräknar jag mig som rekommenderade kurser. Kurserna jag tog var; Plant Biotechnology
(WZ1585) 5 HP, Biopolics; Social, Political and Ethical (WZ1713) 5 HP, Modern topics in evolutionary
biology (WZ2662) 5 HP och min tyskakurs på 8 HP. Jag var väldigt nöjd med valet av kurser. Modern
topics in evolutionary biology och Biopolitics var båda seminariekurser vilket var annorlunda från
KTH då ingen av dem hade någon skriftlig tenta. Istället läste man artiklar och diskuterade.
Examinationen var istället i form av presentationer och uppsatser. Detta tyckte jag var bra och nyttigt
då det på KTH i princip alltid har varit examination i form av tenta för mig. Biopolitics var en ganska
svår kurs med avancerad engelska men den var ändå riktigt nyttig att ta. Plant Biotechnology var en
intressant och mycket relevant kurs för mitt program, dock var den inte en lika rolig kurs som de
andra.

Staden och landet
Freising där jag bodde var en liten, äldre stad som var riktigt mysig. Det fanns många butiker och
restauranger samt en nattklubb. Jag spenderade riktigt mycket tid även inne i München som är en
storstad som jag skulle säga känns gammaldags men ändå väldigt fräsch. Mitt i stan finns Engelska
parken där vi hängde mycket. Kulturen kretsar såklart mycket kring öl vilket var riktigt kul. Precis när
jag anlände till München fanns det oktoberfest motsvarighet fast på våren ”Frühlingsfest” vilket var
hur kul som helst med öltält och ett stort nöjesfält.

Fritid och sociala aktiviteter
Universitetet hade ett riktigt bra sportutbud på campus som jag deltod i. Det kostade ca 70 kr och då
kunde man ta del av alla olika gruppaktiviteter som fanns. Skolan anordnade även under terminen
aktiviteter för utbytesstudenter vilket jag tog del av. Bland annat åkte jag till Berlin på en weekend
med skolan vilket var riktigt lyckat och priset var lågt. Jag åkte även på egna resor med kompisar jag
träffat till Salzburg och Zürich till riktigt bra pris. Skolan anordnade även många fester på nattklubbar
samt Länderabend där det var olika landteman varje vecka och det bjöds på mat.

Rekommendationer och övriga reflektioner
Jag kan verkligen rekommendera att åka till München på utbyte då det var det roligaste jag har gjort.
Att delta i så mycket aktiviteter är ett råd då man lär känna många utbytesstudenter. Även att köpa
Bayernticket vilket är en billig gruppbiljett för tåg som tar en till många olika städer, det var den vi tog
till Salzburg och det kostade mig ca 120 kr.
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