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Ett år på ett av de bästa universiteten i världen inom 
ingenjörsvetenskap och teknik  

Innan avresa 
Redan då jag började på KTH visste jag att jag ville ta chansen att 
studera utomlands. Jag var lockad av att upptäcka ett nytt land, en ny 
kultur och se vilka skillnader som finns mellan svensk och utländsk 
utbildning.  

När det var dags att välja universitet visste också att jag ville till ett 
engelskspråkigt land, vara borta ett helt år och att prova på att gå på ett 
bra universitet inom området kemiteknik. Imperial College London 
blev därför att självklart första hands alternativ. Jag har alltid haft en 
dröm att bo i London då jag älskar staden.  

Innan avresa tänkte jag igenom och bestämde vilka kurser jag ville läsa 
och hur jag ville bo. Jag förberedde inte mer än det innan jag kom mer 
än det alla behöver göra inför utbytet.  

Ankomst 
När jag kom till Imperial College var första veckan till för att lära känna varandra, skolan och området. 
Jag fick tillgång till mitt korridorsrum på en lördag så jag hann bo in mig innan aktiviteterna började 
veckan efter. Det var event arrangerade av huset där jag bodde, institutionen för kemi, för nyantagna 
studenter (där även Erasmusstudenter fick delta) och även av Erasmus Club. 
 
Under den första veckan fick vi information av institutionen för kemi och hade individuella möte med 
koordinatorn. Jag hann också ändra i min studieplan eftersom vissa kurser ändrats och då det var 
schemakonflikter. Kurserna startade måndagen vecka 2 och då kände jag att jag hade koll på läget.   

Ekonomi 
 London är känt för att vara en dyr stad. Allt beror dock hur mycket och vad man hittar på. Som alla 
Erasmusstudenter fick jag Erasmusstipendium som hjälpte till att dryga ut CSN. Jag sökte även andra 
stipendium, utanför KTH, och jag fick en del av dem. Innan jag åkte på mitt utbyte arbetade jag mer än 
jag brukar för att kunna göra vad jag ville under mitt utbyte. Alla dessa faktorer bidrog till att min 
ekonomi var bättre i London än vanligt. Under min tid i London ville jag göra mer saker och resa mer 
än jag gör vanligtvis så det gick åt mer pengar på utbytet än hemma. 

Det finns även mycket saker att göra som är gratis, t.ex. gå på museum, besöka parker och upptäcka 
London genom att promenera. Dessutom finns det även många ställen som erbjuder studentrabatt och 
har andra erbjudanden. 

Mina tips till att ha en god ekonomi under utbytet är att söka stipendium (finns många att söka), att 
spara ihop pengar innan och göra en budget.  

Boende 
Som utbytesstudent kunde man få hjälp med boendet. Man fick rangordna olika alternativ på korridorer 
och man ska förhoppningsvis få ett av de man önskade. Alternativen låg olika långt från skolan, var olika 
stora och kostade olika mycket. Det fanns även möjlighet att ha en roomie i samma ganska lilla rum för 
att minska kostnaden.  
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Jag valde att bo nära skolan, i Wilkinson Hall, och att bo ensam vilket innebar att boendet var väldigt 
dyrt. Jag tyckte dock att det var värt att slippa pendla och för att få bo ensam. Jag vet att de flesta 
utbytesstudenterna fick rum via skolan och trivdes bra. På Imperial får man endast bo i korridor som 
utbytesstudent eller under första året så det var många som var väldigt unga (17/18 år). Det var enda 
nackdelen med att bo där jag bodde.  

Universitetet och studierna 
Universitetet har ungefär 13 000 studenter och ligger precis bredvid Hyde Park, Natural History 
Museum och Royal Albert Hall vilket gör att möjligheterna att hitta på saker efter och innan 
undervisningstimmarna är många! Området är toppen verkligen.  
 
All undervisning var på engelska och de flesta professorerna var superduktiga på att undervisa och 
gjorde det med stort engagemang. Jag vet att det fanns möjlighet för att läsa olika engelskakurser på 
kvällstid men ingen av kurserna gick att få några högskolepoäng för. Eftersom det var mycket annat som 
jag ville göra valde jag att inte ta någon av kurserna.  
 
En vanlig genomsnittlig dag hade jag en föreläsning som var 3 
timmar lång. Ibland var det delar av föreläsningen som bedrevs mer 
som en övning. Ibland fick man tid att arbeta på något projekt, men 
de allra flesta föreläsningarna var som en typisk föreläsning på KTH. 
Det fanns inga övningstillfällen och ibland inga övningsuppgifter 
utan det gällde att kunna det som sades på föreläsningarna, vilket 
ibland var lite tufft. Dock var alla föreläsningar inspelade så missade 
man en föreläsning kunde man lugnt kolla på den hemma. Att kolla 
på tidigare föreläsningar hjälpte också väldigt mycket i 
tentaperioden.  
 
Jag läste 10 kurser under året. En kurs tog jag vid Imperial College 
Business School så därför hade jag en tenta efter jul. Resten av 
kurserna var examinerades genom tentor i maj eller endast genom 
ett grupprojekt. Dessutom var vi ”lediga” för att tentaplugga från 
slutet av mars tills den 1 maj då jag hade min första tenta. Systemet 
var väldigt olikt från KTH och en vecka hade jag 4 tentor. Tentorna 
var dock endast 1.5 h långa så man blev inte alls lika trött som efter en lång tenta på KTH. Alla projekt i 
alla kurser är betygssatta. Betyg generellt ges från 0-100 % och gränsen för godkänt är 40 % (dock 
svårare att nå än E på KTH enligt mig). Jag fick godkänt i alla kurser men vet flera andra 
utbytesstudenter som fick göra om vissa kurser.  

Kurser 
Jag läste 10 kurser, 5 under höstterminen och 5 under vårterminen.  

Höstterminen: 
1. CE4-08 Dynamic Behaviour of Process Systems (6 hp) 
Kursen var superbra. Professorn som undervisade var jätteduktig och jag kände att jag lärde mig 
massor och fick bra strategier för hur jag ska lösa kemiska system av olika slag. I kursen hade vi även 
ett projekt där vi lärde oss att använda gProms, vilket var väldigt givande.  

2. CE4-06 Advanced Process Optimisation (6 hp) 
Kursen undervisades av en professor som lärde ut bra och kursen ger grundläggande kunskaper inom 
problemformulering och optimering av ibland komplexa kemiska system. I denna kurs hade vi också 
ett projekt och vi använde oss av GAMS.  

3. CE4-15 Membrane Science and Membrane Separation Processes (6 hp) 
Kursen undervisades av en professor med mycket erfarenhet inom branschen och jag tyckte att kursen 
var bra och intressant. Även denna kurs innehöll ett projekt och i detta fall fick vi välja själva hur vi 
valde att lösa uppgiften och vilka program vi använde oss av för att lösa uppgiften. 
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4. BPES: Business Economics (6 hp) 
Kursen var annorlunda från alla kurser jag läste då den var inom ekonomi och personer från alla 
institutioner tog kursen. Inga förkunskaper krävdes och jag kände att kursen gav en god förståelse för 
grunderna inom ekonomi. Kursen hade ett projekt som bestod i en uppsats där en bransch som 
genomgått en stor förändring analyserades.  

5. CE3-05 Safety and Loss Prevention (6 hp) (kursen gick även in på vårterminen) 
Kursen innehåller väldigt många delmoment, alltifrån tidigare olyckor inom industrin till korrosion 
och mekaniska egenskaper hos kärl. Den är väldigt nyttig att läsa och jag tog med mig mycket bra 
kunskaper från kursen men den var väldigt stor för sina 6 hp. 

Vårterminen: 
6. CE3-04 Strategy of Process Design Project (9 hp) 
En kurs som endast består av föreläsningar och ett VÄLDIGT intensivt grupprojekt. Vi blev i en grupp 
om 8 tilldelade en process där vi enligt konstens alla regler ska designa en egen process plant i olika 
steg. Vi skulle räkna på kostnader, vinst, energiförbrukning och mycket annat. Att simulera processen i 
Aspen Plus och skriva en rapport ingick också. Kul men intensivt och väldigt tidskrävande, dock har 
inte kursen någon tenta så var skönt med en mindre tenta i maj.  

7. CE4-30 Nuclear Chemical Engineering (6 hp) 
Kursen verkade superkul och det är egentligen den 
enda kursen jag blev besviken över. Den bestod mest 
av att lära sig massa saker utantill och byggde inte så 
mycket på förståelse för processer utan mer på att 
minnas fakta. Det var dock kul att lära sig mer om 
kärnkraft och dess för- och nackdelar. Kursens 
föreläsningar var lite annorlunda och hade olika 
aktiviteter som debatt, gruppövningar och 
presentationer.  

8. CE4-05 Advanced Process Operations (6 hp) 
Denna kurs var väldigt svår men undervisades av en superbra professor. Kursen har en grundkurs som 
egentligen är förkunskapskrav för kursen så jag tyckte ibland att det var svårt att hänga med. Däremot 
lärde jag mig mycket om problemformulering och optimering.  

9. CE4-20 Pharmaceutical Process Development (6 hp) 
Jättebra kurs som undervisas av flera olika professorer och personer som arbetar inom 
läkemedelsindustrin. Kursen ger en bra inblick och kunskap om läkemedelsindustrin och jag 
rekommenderar verkligen kursen om man är intresserad av eller vill veta mer om den industrin.   

10. CE3-07 Techno-Economic Project (3 hp) 
Kursen är väldigt liten och projektet är ganska tidskrävande under de få veckor kursen håller på men 
ett bra sätt att lära känna locals. Den var intensiv men rolig och jag lärde mig att lösa problem med 
ekonomin som utgångsläge. Kursen har ingen tenta.  
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Staden och landet 
London är en fantastisk stad och det finns alltid saker att 
göra oavsett vad du gillar att hitta på. Det finns superbra 
ställen att gå till om man vill äta, promenera, träna, gå ut 
eller göra någon speciell aktivitet. Allt finns känns det som 
och det finns alltid någon bland utbytesstudenterna som vill 
hitta saker och London är stort och det finns massor att 
upptäcka. Jag tycker London är en stad som har allt och jag 
tröttade aldrig.   

Tyvärr blev det så att jag hängde mest med andra 
utbytesstudenter eller internationella studenter så lärde inte 
känna så mycket britter men de jag lärde känna var supertrevliga. Det kunde vara lite svårt att få kontakt 
med folk då de redan har sina kompisar men jag fick många kompisar som var utbytesstudenter. Vi var 
16 stycken utbytesstudenter som pluggade kemiteknik vilket underlättade massor.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Under min tid i London gick jag på en del konserter, fotbollsmatcher, besökte massa museum, gick på 
flera musikaler och teatrar och besökte en hel del superbra restauranger och caféer. På våren hängde jag 
massor i parker och cyklade runt i London.  

Jag hade många kompisar som besökte mig från Sverige så det kändes 
som att jag alltid hade saker att göra med dom eller de jag lärt känna på 
utbytet.  

Imperial College har ett gym på campus med simhall och gruppaktiviteter 
som jag tyckte var superbra och det var även relativt billigt så där 
spenderade jag mycket av min lediga tid.  

Väldigt mycket aktiviteter ordnades av IC Erasmus Club för alla utbytesstudenter. Det var event varje 
vecka som var väldigt roliga. Det var bowling, spelkväll, pubrundor, house crawls, skattjakt och massa 
annat. Superkul och bra om man vill lära känna fler!   

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Funderar du på att åka på ett utbyte så åk! Du kommer inte ångra dig.  


