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Intensivt år med mycket ny inlärd kunskap på ett imponerande 
universitet! Dessutom mycket anordnade möjligheter för aktiviteter 
utanför studierna.  

Innan avresa 

Jag hade en professor under mitt första år på mastern på KTH som var tidigare professor på TU Delft 

(Ton van Maris). Han var en av de bästa lärarna jag har haft på min tid på KTH och jag tyckte att han 

sålde TU Delft väldigt bra. Sen visste jag sen innan att TU Delft är ett väldigt bra universitet med hög 

kvalité på sin forskning. Mastern på TU Delft som jag var en del av (Life Science & Technology) hade 

kurser som jag tyckte var väldigt intressanta och forskningsgruppen där jag gjorde min master thesis 

var välkänd. Alla dessa aspekter lockade mig. Sen har jag också en pojkvän som är halv Nederländerna 

och vi bestämde oss att flytta till Nederländerna, det var också en del av beslutet…  

Ankomst 

Innan jag började studierna på riktigt på TU Delft hade de anordnat en två veckors lång introduktion. 

Denna introduktion var för studenter från alla olika inriktningar så man fick träffa många nya vänner 

från hela universitet och inte bara från sin avdelning. Det var en väldigt rolig tid och fick en att känna 

sig välkommen direkt!   

Ekonomi 

Jag tycker att Nederländerna är mer studentvänligt när det kommer till priser, i alla fall när man 

jämför med Stockholm. Man kan leva mycket billigare när det gäller mat och speciellt barer och 

alkohol, vilket är en stor del av studentlivet också. Jag behövde inte köpa några böcker eller betala 

några kåravgifter under min tid på TU Delft. Erasmus gruppen på Delft anordnar event ibland och då 

brukar det inte kosta mer än 10 euro. Jag fick ungefär 300 euro i månaden från Erasmus stipendiet 

och CSN bidraget + lånet. Det räckte mer än väl med en hyra på 500 euro i månaden. Jag lyckades till 

och med spara några hundralappar (i SEK) även fast jag inte snålade.  

Boende 

Jag bodde i Utrecht under mina studier i Delft. Detta var för jag flyttade med min pojkvän som 

jobbade norr i landet. Detta rekommenderar jag såklart inte till någon utbytesstudent som flyttar själv. 

Hur som helst, jag vet att universitet hjälper med att hitta boende på campus för ett pris av ungefär 

450 euro per månad. Men man måste vara snabb för att skriva upp sig på listan. Rummen är väldigt 

fräscha. Sen kan man också bo i Rotterdam eller Den Haag som är runt 10 minuter med tåg till Delft. 

Men då tillkommer lite avgifter per månad för transporten (runt 150 euro skulle jag tro).  

Universitetet och studierna 

TU Delft har ett enormt campus med väldigt många studenter. Jag tror den är till och med större än 

KTH! Tempot på TU Delft är mycket högre än på KTH. Detta är för att på KTH är man van vid högt 
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tempo mestadels bara i tentaperioder medan här behöver man göra viktiga inlämningar utöver hela 

året som är tex 25% av ditt slutbetyg. Detta resulterar i att man hela tiden måste vara alert och 

motiverad. Jag skulle nog säga att mitt år på TU Delft har varit ett av de jobbigaste åren jag har haft 

när det kommer till studietempot. Men det kan också vara för man är inte van hur det funkar på ett 

nytt universitet.  En annan sak man måste tänka på när man pluggar i Nederländerna är att 

befolkningen är mycket mer direkt jämfört med svenskar. Det är mycket mer vanligt att säga rakt ut 

vad man tycker om något och tex hur en presentation egentligen var. Det känns som att på KTH är det 

mindre kritik och de är lite snällare. Det är något man måste vara förbered för att det är lätt att ta illa 

upp. Det är också mycket mer konkurrens på TU Delft än på KTH. Studenterna jämför sig mycket mer 

med varandra och frågar om varandras betyg, i alla fall i Applied Science avdelningen. Kurserna på 

Msc Life Science & Technology känns också mer specifika (”deep-dive”) i ett område jämfört med 

KTHs kurser. Det fokuserar mer på ett område medan på KTH lär man sig mer om olika område och 

lite mindre invecklat. De erbjöd kurser i Holländska men de fylls upp snabbt. Det gäller att vara snabb 

att skriva upp sig första veckan!  

Kurser 

Kurserna på TU Delft motsvarade väldigt bra med min master på KTH. Så jag hade inga problem med 

att hitta kurser som skulle kunna tillgodoräknas. Det är mycket ”MATLAB skills” som behövs! Det 

använde jag nästan i varje kurs jag läste. Kurserna på TU Delft fokuserar också mycket på dagens 

forskning och man läser mycket publikationer. De erbjuder en introduktionskurs i MATLAB på 1 ECTS 

innan skolans start som är bra att läsa om man vill fräscha upp sina kunskaper i programmering.   

Staden och landet 

Nederländerna är ett litet land vilket betyder att man kan hela tiden resa till nya städer och utforska! 

Det är väldigt härligt! Kulturkrocken som var störst var just att holländare kan vara lite mer direkta än 

svenskar. Ibland kan det vara enkelt att ta illa upp även om de menar bara väl.  

Fritid och sociala aktiviteter 

TU Delft har ett underbart gym på campus som erbjuder alla sortens olika sporter och klubbar. De har 

till exempel segling, windsurfing, boxning, tennis, yoga och mycket mer. Det kostar inte mer än 123 

euro per år. Sen som jag nämnde ovan är landet så liten så man kan utforska många nya städer och 

länderna runt om kring!  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar ett utbyte på TU Delft för en student som vill utmana sig själv och ha kul 

samtidigt. Det krävs långa dagar av studier men det finns också mycket roliga saker som universitet 

och landet erbjuder. Men man måste vara förbered att plugga hårt!  


