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Innan avresa
Jag valde att göra mitt utbyte i München främst då jag läst mycket tyska tidigare och därför ville ta
chansen att öva på språket. Jag har dessutom bott en period i södra Tyskland och visste därför sedan
innan att jag tycker mycket om den delen av landet. Det är nära till många andra städer och därför en
bra utgångspunkt om man vill resa runt under sitt utbyte. Förberedelsemässigt var det skönt att göra
utbytet inom EU, det är mycket som flyter på av sig själv, t.ex. stipendium (ERASMUS), och man
slipper hela visumprocessen.
Ankomst
Vårterminen började 1 april men kursstart var inte förrän 24 april. Jag åkte dock ner till München
första april, d.v.s. tre veckor innan kurserna började. Första veckan fixade vi mest med administrativa
saker, t.ex. boende, inskrivning osv. Veckorna efter det var det mottagningsveckor som organiserades
av TUM international (TUMi). Det fanns olika events varje dag, vissa kostade och andra var gratis. Det
var allt ifrån informationsmöten om hur det är att leva i Tyskland till utflykter och fester. Man
anmälde sig till de event man ville vara med på. Jag var med på något nästan varje dag och
rekommenderar det verkligen, dels fick jag se mycket av både München och resten av Bayern men
framförallt var det en möjlighet att lära känna alla andra utbytesstudenter.

Figur 1 Från ett av eventen under mottagningsveckorna!
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Eftersom jag redan läst tyska länge tog jag ingen språkkurs under dessa veckor, men många hade
passat på att göra det veckorna innan mottagningsveckorna. Andra läste tyska som en kurs under
terminen.
Ekonomi
Jag fick stipendium från Erasmus (€1800) och utöver det tog jag CSN som vanligt. Det tyckte jag
räckte bra, överlag är det lite billigare att leva i Tyskland än i Sverige, speciellt matmässigt, men p.g.a.
alla extra grejer jag gjorde här jämfört med hemma så var mina levnadskostnader ungefär samma som
vanligt.
Boende
Att ordna boende var väldigt lätt. Innan utbytet hade jag fått höra att boendesituationen i München var
lika krånglig som i Stockholm, men för mig löste det sig bra. Jag bodde 4 mil norr om München, i
Freising, eftersom mitt campus låg här (mer om det senare). Några månader innan terminen började
fick jag mail från studentkåren (Studentenwerk) där man fick anmäla intresse om boende i en av
studentkorridorerna och sedan var det först till kvarn, alla jag pratade med som anmält intresse i
Freising hade dock fått boende.
Boendet jag blev tilldelad var ett rum i en korridor (Wohngemeinschaft, WG) med 5 andra studenter.
Rummet var möblerat med säng och skrivbord. Kök, dusch och två toaletter delades med de andra.
Boendet var väldigt billigt, €232, och standarden var inte jättehög, men överlag var jag ändå nöjd med
boendet. I huset fanns även små lägenheter, med eget pentry och eget badrum, som jag hade föredragit
om jag skulle vara här ett år istället för en termin. I byggnaden fanns en studentbar som var öppen
några dagar i veckan där man kunde köpa mat och dricka. Den stora fördelen med boendet var att det
låg ca 10 minuters promenad (5 minuter med cykel) från campuset.

Figur 2 Bild på mitt rum
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Universitetet och studierna
TUM är ett stort tekniskt universitet med tre campusområden, i centrala München, Garching och
Freising. Hela Life science-delen av universitetet, allt från biologi till ölbryggning, finns i Freising och
det var där jag läste alla mina kurser. Freising är faktiskt en egen stad, men med bra kommunikationer
in till München.
Det fanns betydligt fler bio-kurser på TUM än på KTH vilket var roligt, och ett mycket större utbud av
praktiska kurser. Man måste inte läsa alla sina kurser på den avdelningen man hör till (biologi i mitt
fall), men åtminstone 60 %. Det fanns kurser både på engelska och tyska, jag var anmäld till kurser på
båda språken. Överlag tyckte jag arbetsbelastningen var lägre än på KTH, men jag vet inte om det
berodde på att studierna är lättare, att vi var utbytesstudenter eller att jag råkat välja hyfsat lätta
kurser.
Kurser
Jag anmälde mig på fem kurser men i slutändan läste jag bara fyra av dem. När jag valde kurser
försökte jag dels hitta kurser som inte erbjuds på KTH, men jag försökte även vara lite smart och välja
kurser utan tenta, eftersom tentorna är i augusti och i värst fall september när höstterminen redan
börjat igen i Sverige. Jag är väldigt nöjd med alla kurser jag läste, listar alla här nedanför.
−

Practical course: Computing for highthroughput biology (10 hp). Den här typen av
praktiska kurser är något som TUM erbjuder med en rad olika inriktningar. Man väljer kurs
utifrån inriktning (som i mitt fall var bioinformatik) och blir placerad i en forskargrupp där
man får sitt eget projekt. Examination är en rapport som skickas in i slutet av terminen. Jag
var jättenöjd med denna kurs och lärde mig väldigt mycket.

−

Plant biotechnology (5 hp). Strukturen på kursen påminde mycket om de flesta kurser på
KTH – föreläsningar, seminarium och tenta i slutet.

−

Biopolitics: Social, ethical and political aspects of life science economies (5 hp).
Jättebra kurs! Kursen bestod av ett tretimmars-seminarium varannan vecka. Inför varje
tillfälle hade vi 2-3 artiklar att läsa och vid varje tillfälle var det grupper om 2-3 personer som
presenterade en artikel var och modererade gruppdiskussioner. Utöver det hade man lite
andra uppgifter att göra men arbetsbördan var inte jättehög. Däremot var kursen krävande
eftersom den tog upp ämnen som jag inte är van att diskutera och man förväntas delta aktivt.
Ingen tenta.

− Modern topics in evolutionary biology (5 hp). Jättehärlig kurs och jättehärlig lärare! En
seminariekurs om olika aktuella teman inom evolutionsbiologi. Vi var bara åtta stycken som
läste kursen vilket gjorde att det var lätt att vara aktiv och diskutera. Ingen tenta.
Staden och landet
Som jag nämnde tidigare visste jag redan innan att jag gillar södra Tyskland. Det är en fantastisk natur
med nära till bergen där det finns mycket vandringsmöjligheter. München är en otroligt vacker stad
med mycket att upptäcka. Freising var en bonus som jag inte riktigt hade förstått att jag skulle lära
känna så väl, jag trodde att jag skulle bo närmare centrala München. Freising är en äldre stad än
München med ca 45 000 invånare. Världens äldsta bryggeri, Weihenstephan, ligger här och deras
restaurang och biergarten är definitivt värda ett besök. Som väntat är ölkulturen stor i Bayern och två
evenemang jag rekommenderar om man är här på våren är Frühlingsfest och Freibierfest.
Frühlingsfest är vårens motsvarighet till Oktoberfest. Flera stora öltält är uppställda i centrala
München och festen håller på i flera veckor i april. Definitivt värt ett (eller flera) besök. Freibierfest är
en mindre känd tillställning som ordnas av bryggeristudenterna i Freising i slutet av juni. Håll koll på
deras hemsida för att se när anmälningen öppnar. Man skriver upp sig för ett eller två ölkrus som man
sedan får köa för att hämta ut. Varje krus kostar 12 euro och ger tillgång till obegränsat med öl från
massor av bryggerier i trakten under Freibierfest. Väldigt rolig grej.
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Figur 3 Vandring i Heimgarten

Rekommendationer och övriga reflektioner
Freising är en egen stad som ligger cirka 4 mil norr om München, ungefär 25 minuter med snabbtåg
och 40 minuter med S-bahn. Det är en jättemysig stad som har väldigt mycket att erbjuda, alltifrån
restauranger och caféer till mysiga badplatser. Se till att upptäcka staden!
Skaffa en cykel! Tågförbindelserna till München är bra, men bussarna från tågstationen i Freising till
studentboendet är inte ideala. De går OK på vardagar men kvällar och helger går de väldigt sällan eller
inte alls. Vill man gå ut i München är det därför skönt att kunna ta cykeln hem från stationen på
natten.
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