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När jag skulle söka utbyte visste jag att jag ville åka inom Europa, jag letade då efter universitet där jag
garanterat kunde läsa alla kurser på engelska och detta kunde TU Delft erbjuda. TU Delft lockade
också då denna skola har ett väldigt bra ryckte. Kursutbudet inom Chemical Engineering skulle jag
säga vart stort och det fanns många kurser som lät intressanta. Då Nederländerna är med i EU var hela
processen med ansökning till skolan och administrativa saker gällande boende i Nederländerna väldigt
simpelt. Det var inte så mycket som behövdes förberedas och KTH gav mig all info när det kom till
ansökningsprocess till TU Delft och TU Delft var också mycket hjälpsamma när det kom till ansökning
till skolan och även med boende.
Ankomst
Jag anlände på den dagen då det stod att mitt utbyte skulle börja enligt TU Delft. Alla studenter som
kommer denna dag blev upplockade av en buss som skolan har arrangerat och blev skjutsade till Aulan
där man fick träffa sin introduction group. TU Delft arrangerar ett introduction program som vara
olika länge beroende om man kommer på våren eller hösten. Detta är supervälorganiserat med en app
och massa information. MASSOR med roliga aktivitet, föreläsningar, fester och event etc är inlagt
under detta introduction program, en del utförs med sin indroduction group. Efter välkomnandet i
aulan blev man skjutsad till sin bostad med bussen om man fixat boende genom skolan. Allt kändes
superbra och tryggt när jag kom dit och jag kunde inte ha haft en bättre start!
Ekonomi
Jag hade inte planerat så mycket när det kommer till ekonomin innan jag åkte. Boendet som jag hade
var inte så dyrt och mat skulle jag vilja säga är lite billigare än hemma i Sverige, speciellt maten på
campus. Delft är en väldigt liten stan så man spenderar nog inte så mycket pengar på shopping och
sånt heller när man är där. Det jag lade pengar på var på mat och aktiviteter med vänner. Innan jag
åkte dit bestämde jag mig för att inte lägga så mycket pengar på shopping eller liknande och endast på
sånt jag skulle göra med vänner. Men kan tänka mig att om man åker till ens större stad kan
shoppingen locka!
Boende
I Delft bodde jag på campus i ett studentkomplex som låg på Stieltjesweg. Jag älskade verkligen detta
boende, och enligt mig var det bra pris på hyran. Rummen var fräscha och man delade kök med 7
personer. I anslutning till mitt hus låg även några restauranger och en mindre mataffär som var
räddningen många gånger. Jag tyckte att det var supersmidigt att bo på campus, då Delft är litet är det
ändå nära till allt. Jag skulle verkligen rekommendera att arrangera boende via skolan då det var
superenkelt, bra pris och smidigt. Jag fick även supernära vänner som bodde i min korridor och i mitt
hus så vi gjorde allt tillsammans, lagade mat och hängde i varandras rum!
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Universitetet och studierna
TU Delft är ett ganska stort universitet och jag skulle säga att de har samma ingenjörsutbildningar som
på KTH. De flesta kurser som jag läste var relaterade till min utbildning här på KTH men jag läste två
valfria kurser också. Inom chemical engineering var nästan alla kurser på 3 ETCS därför måste man
läsa fler kurser än under en termin på KTH. Trotts att kurserna bara är på 3 ETCS, vilket är samma
som 3 hp, så är det mycket jobb för ”bara” 3 hp. En del 3 ETCS kurser kändes som en vanliga 7,5 hp
kurs på KTH, så i perioder var det väldigt stressig. Annars är upplägget i princip samma, man har två
perioder under våren med två tentaperioder. Dock var det mycket mer hemuppgifter och ”läxor” än
vad jag upplevt att ha på KTH. Det är nästan alltid garanterat att ha någon presentation som ska
utföras under kursen också. Det fanns möjligheter att läsa språkkurser i nederländska, men detta var
inget som jag gjorde.
Kurser
CH3101 Heterogeneous Catalysis for Chemical Engineers
Denna kurs var en av de kurser som var mest lik upplägget som en kurs på KTH skulle ha varit. Den
inkluderade ett grupparbete som sedan skulle presenteras under ett studiebesök på ett företag och
sedan avslutades kursen med en tenta. En stor skillnad mellan att göra en presentation i Sverige och i
Nederländerna är att de är mycket stängare och mer kritiska när det kommer till hur din presentation
utförs och innehållet, så det måste man vara redo på och ha lite skinn på näsan. Kursinnehållet i sig
var intressant men föreläsningarna var inte så bra enligt mig. Denna kurs räknades som en
rekommenderad.
CH3531 Functional Ceramics
Detta var en av de bästa kurserna jag läste. Innehållet var superintressant och professorn var
jätteduktig på att förklara och var mycket engagerad i ämnet. Det var både föreläsningar och övningar,
och kursen avslutades med en tenta som inkluderade allt som vi gått igenom på föreläsningarna. Detta
var som sagt en av de bästa kurserna jag läste men också den svåraste! Dock blev det nog också svårare
då jag samtidigt som denna kurs läste 3 andra kurser, så jag var lite stressad. Denna kurs räknades
som en rekommenderad.
CH3582 Chemistry and Physics of Actinide
Under denna kurs var jag den enda kemi studenten och resten var 3 stycken Applied Physics
studenter. Innehållet var intressant och helt nytt för mig och man kunde få mycket hjälp då vi var så få
elever. Denna kurs hade ingen tenta utan betyget baserades på hemuppgifter och på en stor
slutrapport med presentation. Det fanns en del innehåll som var bestämt av läraren innan som
testades med hjälp av hemuppgifterna men när det kom till ”projektet” hade man väldigt fria händer.
Jag gillade denna kurs mycket då ämnet var helt nytt för mig men jag fick kämpa en del i början för det
var många begrepp jag aldrig stött på förut som killarna från Applied Physics verkade bekanta med.
Även under denna presentation var det väldigt mycket diskussion efteråt där hela klassen var med.
Denna kurs räknades som en rekommenderad.
CH3562 Green Chemistry and Sustainable Technology
Denna kurs var nog en av det lättaste kurserna jag läste. Professorn som höll i denna var superduktig
och kunde verkligen mycket om sitt ämne och var väldigt engagerad, jag lärde mig mycket som inte
bara var relevant för min utbildning utan även för att leva ett mer miljövänligt liv, vilket känns väldigt
aktuellt idag. Slut tentan var en muntlig tenta som man utförde tillsammans med en klasskamrat och
betyget baserades även på ett grupparbete som avlutades med en presentation. Denna kurs räknades
som en rekommenderad.
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CH3562 Nanoparticle Technology
Föreläsaren i den här kursen var väldigt bra och kursen gästades av flera gästföreläsare som höll på
med intressant forskning inom detta ämne. Innehållet var mycket intressant och kursen gav verkligen
perspektiv på att det finns så mycket man kan göra inom detta ämne. Varje föreläsning avslutades med
ett antal frågor som skulle svaras på och lämnas in innan nästa föreläsning. Man var tvungen att svara
på detta för att få godkännande att deltaga i den betygsatta slutrapporten som skulle utföras, där man
fick välja ett valfritt ämne inom nanopartiklar. Hela betyget baserades på denna rapport. Denna kurs
räknades som en rekommenderad.
ME4603 Micro and Nanosystems for the Life Sciences
Denna kurs hade ett intressant innehåll och hela betyget baserades på ett grupparbete som avslutades
med en presentation. I helhet var kursen okej, men jag kände att hela kursens struktur var lite dåligt
upplagd. Den lät mer intressant än vad den var! Denna kurs räknades som en rekommenderad.
WM0338TU Identity in a Technological Culture
Detta var en av mina helt valfria kurser som jag valde. Det var mycket fokus på gamla filosofer och
efter denna kurs har jag verkligen insett att detta var verkligen inget för mig. Professorn var
superduktig och kunde verkligen sitt ämne och att sitta på föreläsningarna och lyssna och ta in all
information var jätteintressant men sen när man skulle utföra hemtentan och skiva en egen uppsatts
om detta och prata om alla filosofer var det inte riktigt lite kul. Men det kanske har att göra med att jag
är väldigt ovan med det tänket då jag för det mesta läst kemikurser.
WM1402TU Ethics of Healthcare Technologies
Denna var den andra helt valfria kurser jag läste. Denna kursen var den coolaste och mest nytänkande
för mig. Den var superinspirerande och min föreläsare var underbar! Garanterat en av de bästa
kurserna jag kommer att ha läst i mitt liv, och det märktes att alla i klassen älskade denna kurs. Det var
obligatorisk närvaro och slutbetyget baserades på små tester som utfördes innan varje lektion på den
föregående lektionen och en slutuppsats.
Staden och landet
Delft är en typisk holländsk stad, och jag ÄLSKADE den! Den kändes trygg och det är massa studenter
som bor där, det är verkligen en studentstad. Jag är född och uppvuxen i Stockholm så jag skulle inte
säga att jag lever ett studentliv hemma på KTH. Så för mig att få test på att bo i en mindre stad med
massa studenter tyckte jag var megakul! Jag träffade världens mest underbaraste vänner där och vi
åkte till olika städer med tåg och utforskade dem. Då Nederländerna är ett så litet land är det verkligen
superlätt att ta sig runt och utforska ändra städer. Delft ligger precis mellan Haag och Rotterdam som
är lite större städer med mer restauranger och affärer. Det är väldigt smidigt också att buss/tågbiljetter
är samma i hela landet, man kan fixa ett OV-chipkaart som man laddar på med pengar sen kan man
resa vart som. Amsterdam ligger bara 50 minuter med tåg bort! Dock var jag inte där så mycket för
Delft är som en mini Amsterdam och tusen gånger bättre. Massa reklam för Delft men det var
verkligen en underbar stad! Jag reste även med buss med mina vänner till Belgien och Frankrike
under min vistelse.
Fritid och sociala aktiviteter
Under fritiden umgicks jag mycket med mina vänner, vi hade alla gymkort på gymmet som finns på
campus och brukade alltid gå och träna tillsammans. På kvällarna brukade vi gå på studentpubar där
en öl bara kostar 1 euro(!!). Bouwpub (arkitekturs) och IO pub (designs) var garanterat bäst. ESN
arrangerade även många aktiviteter som pubcrawls och resor som man kunde deltaga i.
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Rekommendationer och övriga reflektioner
För att sammanfatta min utbytestermin så var det garanterat det bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag
lärde mig så mycket om mig själv, utvecklades så mycket socialt och på andra sätt och jag träffade
verkligen världens underbaraste människor som jag kommer vara vän med resten av livet. Det kanske
är svårt att förstå att man kommer ha det så bra innan man väl har upplevt det. Jag åkte dit med massa
oro att jag inte skulle klara några kurser eller hitta några vänner men som ni förstår kanske efter att ha
läst min reseberättelse så levde jag drömlivet! Tveka inte att kontakta mig gällande frågor om
utbildningen eller bara om vilket mataffär som var bäst.

4 (4)

