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Reseberättelse – Utbyte i München  

Innan avresa 
Jag sökte München då jag älskar staden och ville göra mitt utbyte i Tyskland, då jag är född där och 
ville testa på att leva i det landet. München som stad och med människorna som bor där påminner 
mycket om Stockholm och jag hade varit där mycket innan. Förberedelser som kan vara bra att göra 
innan flytt är att leta boende, då universitetet oftast inte hjälper till med detta och det är svårt att hitta 
boende i staden.  

Ankomst 
Jag kom till München i tid till deras mottagning, där jag hade fått plats i Party Animals – tips till alla 
som ska dit! Om man inte är med i Party Animals finns det även en annan organiserad mottagning 
som pågår i två veckor med lite olika utflykter osv.  

 

Ekonomi 
Eftersom att det är ett utbyte inom EU kan man få Erasmus+. München är generellt sett en dyr stad, 
boendet är dyrt och levnadskostnader är dyra. Skolan bidrar till busskort. Man måste även betala en 
startavgift på ca 130€.  
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Boende 
Först bodde jag i en studentkorridor som anordnades av universitetet – obs, räkna inte med detta, jag 
hade tur. Efter det sökte jag mig till den privata marknaden och bodde inneboende med två tyska tjejer 
centralt i München. Kommunaltrafiken fungerar bra och skolan ligger centralt.  

Universitetet och studierna 
TUM är ett stort universitet som liknar KTH i strukturen – ett tekniskt universitet med arkitekturlinje 
och olika Campus beroende på vad man läser. Undervisningen liknade KTH, dock spelades de flesta 
föreläsningarna in online vilket gjorde att schemat kunde bli mer flexibelt och färre schemakrockar. 
Kurserna är generellt sett mindre, alltså måste man läsa fler kurser för att få samma poäng som 
hemma. Jag läste kurser på både tyska och engelska och det fanns språkkurser att läsa. TUM Main 
Campus har även en fantastisk takterass där man kan plugga eller ta en pluggpaus – tips, och på TUM 
Garching finns det en rolig rutschkana i Mattebyggnaden.  

Kurser 
Jag såg till att ha läst alla obligatoriska kurser innan jag åkte så att jag kunde välja mer fritt och vara 
lite mer flexibel. Nästan alla kurser jag läste kunde tillgodoräknas som villkorligt valfria på KTH och 
jag blandade mellan att läsa på Mechanical Engineering och School of Management. Det var kul att 
läsa lite på båda Campusen och variera, tips! Jag tyckte att alla kurser var intressanta och bra, kan 
tipsa om Tech Challenge som är mer en praktisk kurs där man i grupp får en utmaning att lösa. Kurser 
jag läste utöver den är: WI001196 Services Marketing, WI000114 Technology and Innovation 
Management: Introduction, MW0773 Trends in Medical Engineering, MW2349 Business Excellence 
och MW8003 Introduction in Philosophy for Engineers, där de sistnämnda kurserna går på 
Mechanical och är på tyska.  
 

Till de flesta kurserna köpte man ett litet häfte i början med alla kursanteckningar och kurslitteratur. 

 

Staden och landet 
Som jag skrev tidigare så är München väldigt likt Stockholm och jag upplevde inga kulturkrockar. Det 
är en fantastisk stad med mycket liv och en perfekt location för eventuella resor – till exempel till 
alperna eller andra europeiska städer.  
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Fritid och sociala aktiviteter 
Genom Party Animals fick man mycket vänner som vi umgicks med hela tiden. Skolan har ett stort 
utbud av sporter och har bra anläggningar, vi valde ändå att gå på ett gym som fanns i staden som inte 
tillhörde skolan. Se till att gå på Oktoberfest eller Frühlingsfest, det är kul! München som stad sover 
aldrig och det är alltid någon festival någonstans eller andra roliga aktiviteter som händer så som 
konsert eller marknader.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Åk på utbyte! Våga välja Tyskland och München, det är inte begränsat till folk som endast pratar tyska. 
Se till att gå på minst en vandring i alperna och njut av den öppna atmosfären i staden, antingen på en 
Biergarten eller bara på skolans takterass.  

 


