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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Reenalyn Borromeo  HT2018 

Utbytesuniversitet     

Università degli studi di Padova, Italien 

Utbildningsprogram     

Civilingenjör i Medicinsk teknik 

     

     

Utbytestermin i Padova, Italien 2018 

Innan avresa 

Jag har alltid velat åka på utbyte och det kändes lite dumt att inte ta chansen att åka iväg innan jag tar 

min examen, eftersom vi på KTH har så otroligt många länder att välja mellan. De som läser medicinsk 

teknik kan åka Università degli studi di Padova i Italien och jag tänkte därför att universitet skulle 

passa mig. Dessutom ville jag sedan tidigare åka runt i Italien, så att bo och studera där ett tag lät 

ganska lockande. Det krävdes inga komplicerade förberedelser, utan det var bara att lämna in några 

papper. Man kunde även ansöka om bostad genom universitetet samt efterfråga en fadder. Ett tips är 

att börja studera italienska redan innan man åker, eftersom det kommer att underlätta ganska mycket.   

Ankomst 

 
På väg till Padova… 

Jag åkte till Padova under höstterminen och kom sista veckan i september, en vecka innan 

introduktionsaktiviteterna på universitetet skulle börja. Den första grejen jag gjorde var att registrera 

mitt boende på kontoret för studentboende och där fick man även sitt student-ID. På 

introduktionsdagen fick man allmän information och människor från olika funktioner på universitetet 

berättade om vad de gjorde. Efteråt var det dags för mingel och alla studenter bjöds på tilltugg och 

Prosecco. Någon dag senare var det även inskrivning på skolan man tillhörde.  
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Welcome days 

   

Erasmusorganisationens studentnätverk har en grupp i Padova som kallas för AEP-ESN, som i sin tur 

anordnar aktiviteter för utbytesstudenter. Första skolveckan hölls Welcome Week för alla studenter 

som kommit till Padova på utbyte. Exempel på events var frågesportskväll, karaoke, pizzakväll och 

olika fester.  

  
Frågesport och pizzakväll 

Man fick möjligheten att efterfråga en fadder genom universitetet och jag tror att de flesta blev 

tilldelade en fadder innan ankomst. Min fadder var väldigt snäll, han visade mig runt och fanns alltid 

där när jag behövde hjälp.    
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Min fadder visade oss runt i Padova en dag. 

Ekonomi 

Alla som åker på utbyte genom Erasmusprogrammet kan enkelt söka det så kallade Erasmus-

stipendiet, vilket jag tycker var ett bra ekonomiskt stöd. Det enda universitetet krävde var att vi 

betalade var en försäkringsavgift på 25 euro i början av terminen. Man kunde även skaffa ett 

medlemskort för 10 euro hos AEP-ESN för att ta del av alla deras events och rabatter. I övrigt var 

priserna ungefär som i Sverige, dock var det billigare att äta på restaurang där! 

Boende 

Man kunde som sagt ansöka om bostad genom universitetet, men man var inte garanterad något. De 

erbjöd olika typer av studentboende och man kunde exempelvis få ett eget rum med delat badrum och 

kök i en studentkorridor. Jag ansökte men fick tyvärr inget studentboende och kollade därför med 

Stina, som också skulle till Padova, om vi kunde försöka hitta ett boende tillsammans. Vi lyckades hitta 

ett ställe som låg i centrala Padova genom Airbnb.  

 
Min gata! 

Vi bodde i en delad lägenhet där vi hade ett stort rum med privat badrum utanför rummet. Hyran för 

rummet låg på runt 600 euro varje månad. Vi delade boendet med några trevliga utbytesstudenter och 

doktorander. Lägenheten låg som sagt mitt i staden, vilket jag var rätt nöjd med eftersom man befann 

sig mitt i allt!  
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Universitetet och studierna 

Università degli studi di Padova är ett av de äldsta universiteten i världen och erbjuder utbildningar 

inom många olika ämnesområden.   

  
I en av universitetets byggnader ligger världens första permanenta anatomiteater.  

Det fanns olika campus runt om i staden och jag höll till på två campus som låg ungefär en 25-

minuters promenad från där jag bodde.  

  
En blandning av äldre och moderna byggnader på campus. 

Upplägget skiljde sig från KTH då man läste alla kurser parallellt och tenterade av allt i slutet av 

terminen. Jag föredrar systemet vi har på KTH, eftersom det kändes som att det var mycket på en gång 

när jag var i Padova. Något som jag tyckte var lite konstigt var att man inte hade en lunchrast 

inplanerad i schemat, utan det var upp till en själv att försöka hinna äta lunch mellan föreläsningarna. 

Detta kunde vara jobbigt om man hade långa dagar. En föreläsning varade oftast i 1 timme och 30 

minuter och sedan hade man 30 minuter rast innan nästa.     

Jag tycker att universitetet kunde ha varit bättre på att ge ut information då man oftast gick runt och 

undrade om viktiga datum eller hur man skulle göra en studieplan. Denna information kom oftast sent 

och kunde vara lite otydlig. Jag spenderade ganska mycket tid på att försöka pussla ihop mitt schema, 

då det var svårt att hitta kurser som var öppna för Erasmusstudenter och som även passade min 

inriktning. Att hitta bra kurser kan bero på vilket inriktning man läser och vilken termin man åker 

eftersom utbudet varierar.   

Kurser 

Poängsystemet för kurserna var likt det i Sverige, där 1 credit motsvarade 1 hp. Universitetet erbjöd 

språkkurser på italienska och jag läste en på nivå A1 för nybörjare (värd 3,0 hp). Dock läste jag alla 

andra kurser på engelska, så det var inte nödvändigt att kunna italienska. Två kurser som jag läste och 

tyckte var bra var Medical Biotechnologies och Neurology. Kurserna kunde tillgodoräknas som valfria 

eller villkorligt valfria hemma i Sverige. I allmänhet varierade kvalitén på kurserna, det berodde helt 
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på professorn. Det fanns professorer som var väldigt strukturerade och hjälpsamma, men det fanns 

även de som var dåliga på att ge ut viktig information.  

Staden och landet 

I Italien var människorna i allmänhet ganska avslappnade och pratglada, vilket jag tyckte var trevligt. 

Dock var det inte många som tyckte om att prata engelska. Jag tror att det största problemet var 

språkbarriären men man klarar sig ganska bra om man pluggar lite italienska innan man åker, så att 

man åtminstone har en bra grund. Padova var en mysig liten stad men det fanns inte så mycket att se 

där, det gjorde dock inte så mycket eftersom det var enkelt att ta tåget och göra dagsresor till 

närliggande städer. Exempelvis låg Venedig ungefär 25 minuter ifrån med tåg. 

  
På Piazza delle Erbe fanns en frukt- och grönsaksmarknad (vänster) och Prato della Valle som ligger i 

Padova är ett av de största torgen i Europa (höger).  

Självklart kan man inte glömma maten. ♥  

  

  

 



     

     

 

 

 

 6 (7) 
 

   

Fritid och sociala aktiviteter 

Något jag uppskattade med Padova var att det alltid hände grejer i staden. Det var ofta konserter, 

konstutställningar och massor av olika marknader! Sedan kunde man även gå på olika events och 

fester om man ville det.  

  
Utomhusbio eller kanske se en fotbollsmatch? 

Det jag älskade mest under min tid i Italien var resorna jag gjorde med mina vänner. Jag åkte runt 

med de jag bodde med och folk som jag träffade under Welcome Week!  

  
Vandring nära Gardasjön 

   
Kvällsmarknader och utsikten över Verona. 
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Florens och Vicenza 

  
Milan och Venedig 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Även om det var lite jobbigt att hitta bra kurser på universitetet så är jag ändå väldigt glad över att jag 

åkte till Italien och är tacksam för mina fina vänner! Det är ett så otroligt fint land och jag kommer 

definitivt åka tillbaka för att se mer av det. Några tips som jag har är:   

• Passa på och res runt så mycket som möjligt under helgerna! 

• Ta tåget! Det är ett billigt och enkelt sätt att ta sig till andra städer. 

• Utnyttja studentrabatterna! Det är också gratis för studenter att ta en rundtur av universitetets 

gamla byggnader och se anatomiteatern, samt besöka den botaniska trädgården i Padova.  

 


