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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Stina Hägglund  HT18 
Utbytesuniversitet     
Università degli studi di Padova  
 Utbildningsprogram     
Civilingenjör Medicinsk Teknik  
 
     
     

Padova, HT18 

 

Innan avresa 

Att åka på utbytesstudier var aldrig en självklarhet för mig, men efter att ha hört från andra studenter 
om hur givande de tyckte att deras utbyten var kände jag tillslut att det här var en unik möjlighet som 
jag behövde ta vara på.  

Jag kände att jag ville åka till en stad inom Europa för att slippa krångel med bl.a. visum men också för 
att det är lagom nära hem. Varför valet sedan föll på Padova, en stad som jag då inte ens visste fanns, 
kommer från att Medicinsk teknik anordnade en inspirationskväll om utbytesstudier där en tjej 
berättade om sin tid i Padova vilket inspirerade mig.  

Ankomst 

Den officiella skolstarten var den första oktober men veckan innan anordnade ESN-gruppen (Erasmus 
student network) en mottagningsvecka fylld med aktiviteter som stadsvandring, pizzakväll och quizz-
night. 

   Stadsvandring i Padova 
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Tre veckor innan mottagningsveckan valde jag att, tillsammans med min syster, åka till Italien för att 
resa runt lite innan skolan startade. Vi flög till Milano och tog oss sedan med tåg och buss vidare till 
bland annat Genua, Cinque Terre och Ljubljana i Slovenien. 

 

Cinque Terre     

Ekonomi 

Jag skulle säga att priserna i Padova är ungefär samma som här i Sverige. Så med Erasmus-stipendiet 
och CSN klarar du dig ganska bra. Den enda obligatoriska utgiften var en försäkring på 24,50 euro som 
du behövde gå till banken för att betala.  

Boende 

Jag ansökte om att få boende via skolan men då de hade begränsat antal platser blev jag dessvärre 
utan. Istället fick jag tillsammans med en annan CMEDT-student tag på ett boende via Airbnb. Det låg 
mitt i centrum, cirka trettio minuters gångväg från campus. Lägenheten bestod av åtta stycken rum – 
varav vi delade på ett– med gemensamt kök men med egen toa och dusch. Kostnaden var ungefär 
3000 kr/person i månaden. Enda nackdelen var att det inte fanns någon tvättmaskin utan vi fick leta 
oss till ett tvätteri, vilket låg nära men var väldigt dyrt.  

Bästa pizzerian, tvärs över gatan från oss, 
och Bästa roomie. 
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Universitetet och studierna 

Università degli studi di Padova erbjuder en mängd utbildningar så som läkare, jurist, psykolog och 
ingenjör. För mig som valde att läsa kurser på ingenjörsskolan och psykologiskolan låg campus cirka 2 
km från centrum men det fanns även campus inne i centrum och på några andra ställen runt om i 
staden. 

En vanlig dag bestod av två föreläsningar. Tillskillnad från KTH så hade föreläsningarna inte 15 
minuters paus i mitten utan de pågick i en och en halv timme i sträck. En annan skillnad var att de inte 
hade lunchpauser. Istället fick vi utnyttja halvtimmen mellan lektionerna till att äta vår lunch (fanns 
heller inga mikrovågsugnar för att värma matlådor).  

Alla kurser tentas av i slutet av terminen. Tentaperioden sträckte sig från januari till slutet av februari. 
Under den här perioden gavs det två tillfällen att tenta av en kurs. Det gick alltså att välja om man vill 
sprida ut sina tentor eller vara klar redan i januari. 

Det erbjöds även en gratis språkkurs för Erasmus-studenter, där jag fick chansen att läsa Italienska på 
A1 nivå (nybörjare). Jag tycker inte att den här kursen var så givande, den var rörig och kursen tog 
mycket tid (2x2h i veckan + hemuppgifter). 

 

Kurser 

Jag tyckte att det var svårt att hitta relevanta kurser för min inriktning, modern fysik, på 
ingenjörsskolan. Därför blev det bara en kurs, medical biotechnologies, som jag valde att läsa där. 
Resterande kurser valde jag från psykologiskolan då jag tyckte att deras kurser lät mer intressanta. 

Medical biotechnologies var en välstrukturerad kurs. Läraren var väldigt engagerad och hans 
föreläsningar och PowerPoints var tydliga. Det var däremot väldigt mycket information att bearbeta. 
Tentan var därför uppdelad i två delar där den ena delen tentades av efter halva kursens gång. 

Neuroanatomy hade inga tydliga mål om vad vi skulle lära oss och när vi frågade professorn hänvisade 
han till den egenskrivna italienska kursboken där alla föreläsningar och relevant fakta fanns samlat. 
Vilket inte hjälper så mycket om du inte kan italienska. Intressant med den här kursen var att vi fick 
studera riktiga hjärnor på nära håll. 

Neurology var en spännande men svår kurs att läsa. Föreläsningarna var intressanta och professorn 
hade alltid minst ett lärorikt videoklipp att visa om de olika sjukdomarna. Däremot var det väldigt 
svårt att studera inför tentan i den här kursen. Det fanns inga tydliga direktiv på vad som skulle ingå 
och heller inga gamla tentor att kolla på för att få en känsla av hur upplägget var. Då detta var en 

 Lunch för 2 euro 
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masterkurs i psykologi kände jag att mina förkunskaper var alldeles för dåliga och att det var en extra 
kämpig kurs att ta sig igenom. 

Staden och landet 

Padova var verkligen inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade sett framför mig en lugn liten stad med 
några små affärer här och där. Så var det inte, här fanns butiker som Prada och Gucci och varje helg 
var det fullt med folk på gatorna där det var allt från bilutställning till chokladfestival.  

Italien som land är otroligt fint och maten är väldigt god. Däremot har de mycket att jobba på när det 
kommer till effektivitet. Många saker, som till exempel att köpa en drink där du först behöver stå i en 
kö för att betala för drinken och sedan stå i en annan kö för att beställa den, tar onödigt lång tid. 
Dessutom är det här med att hålla tider inte alltid lika viktigt som här i Sverige.  

Fritid och sociala aktiviteter 

ESN anordnade nästan varje vecka en guidad tur till någon av de närliggande städerna och ibland hade 
de även längre resor som sträckte sig över hela helgen till t.ex. Rom. De anordnade även fester och lite 
andra små saker under terminens gång.   

Istället för att följa med på ESNs turer valde jag att tillsammans med några andra åka iväg på egna 
dagsutflykter och ibland även weekends. Padova har väldigt bra tågförbindelser så det var lätt att ta sig 
till olika städer. Till exempel var Venedig bara cirka 20min bort med tåg.  

 

Jag började att spela i ett futsal-lag. Laget bestod till störst delen av tjejer från Italien men även några 
Erasmus-tjejer var med. Vi körde en träning och en match i veckan. Det var roligt att spela med det här 
laget men vi hade lite kommunikationsproblem då många, där ibland tränaren, inte var så bra på 
engelska.   

Ett översvämmat Venedig  Burano, en ö utanför Venedig 

Mitt futsal-lag 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Viktigt att komma ihåg är att deras terminer inte ligger samtidigt som våra. Deras första termin 
sträcker sig ända in till mitten av februari (dock kan du vara klar med tentorna redan i slutet av januari 
om du jobbar på). Det gör att du kommer att missa några veckor i början av P3 på KTH. För mig blev 
det väldigt jobbigt att ta ikapp de veckor som jag hade missat då jag kände mig ganska slutkörd efter 
tentaperioden i Padova. Mitt tips är därför att kolla över om det är möjligt att låta bli att läsa nya 
kurser i P3 på KTH och istället stanna kvar och njuta någon vecka i Italien efter att sista tentan är 
gjord. 

Att resa både innan skolstart och utnyttja helgerna för att utforska mer rekommenderar jag starkt. 
Italien är så otroligt fint och tågförbindelserna från Padova är väldigt bra. 

 

 


