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Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier framförallt för att jag var sugen på att testa på att bo en kortare stund i en ny 
stad, men tyckte också Amsterdam kändes passande i och med att Nederländerna är ett spännande 
land när det kommer till planering och att det finns ett stort fokus på att cykla. Det krävdes inte så 
jättemycket förberedelser, jag fick välja kurser någon gång under sommaren och ansöka om boende, 
allting var ganska enkelt i övrigt. Det krävdes egentligen ett Toefl-test, men det funkade också med 
Erasmus språktest alternativt att skicka in att den utbildning jag redan läste var på engelska. Då får 
man dock prata med någon ansvarig där, det kan vara olika för olika program.  

Ankomst 
Jag åkte till Amsterdam ungefär en vecka innan jag började universitetet. Det fanns ett organiserat 
mottagande från mitt boende någon vecka tidigare, samt en introduktionsvecka med aktiviteter för 
internationella studenter, men jag ansåg att det låg lite väl tidigt för att jag skulle vilja åka på det. Med 
universitetet fick jag gå på två introduktionsmöten, ett för internationella studenter och ett för alla 
master-studenter innan skolan startade som slutade med mingel och drinkar. Det fanns någon form av 
studentorganisation på skolan, men jag var inte direkt involverad i det och det verkade inte heller 
krävas för att kunna gå på barerna eller festerna på skolområdet.  

Ekonomi 
För mina studier tog jag Erasmus-stipendiet, och tycker att det räckte väldigt långt. Generellt är 

boendet ganska dyrt, men mat osv lite billigare, vilket 
gjorde att jag spenderade omkring samma summa 
som i Sverige. Kan dock vara bra att tänka på att det 
innan utbytet kan komma oväntat stora kostnader, 
jag var tillexempel tvungen att betala omkring 17 000 
för boendet i förväg, vilket var något jobbigt som 
student i juli.  

Boende 
Någon gång i processen om ansökan till universitetet 
blev man erbjuden att söka boende via universitetet. 
Anmälningsavgiften låg på ungefär 200 euro, vilket 
man fick tillbaka om skolan inte kunde erbjuda 
någonting. Då kunde man även välja prisnivå och 
standard. Jag bodde precis bredvid mitt campus 
(Roeterseiland Campus) i ett boende som höll en 
ganska bra standard. Det var fräscht, i en liten 
korridor där vi delade på badrum, dusch och toalett. I 
min korridor var vi bara tre, men i de övriga 
korridorerna i huset var de sex personer. Huset var 
bara till för studenter över 23 år gamla, vilket var rätt 
skönt. Jag betalade ungefär 600 euro. Tyvärr var 
dock hyresperioden fast, vilket gjorde det lite dyrare 

än det kanske hade behövt vara. Jag behövde betala hyra från och med den 16e augusti till den 27e 
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januari. På grund av detta kan det nog vara värt att kolla på vad ett kollektiv kan kosta, iallafall om 
man tänker att man inte ska vara kvar terminen ut (jag åkte hem till jul och kom inte tillbaka för den 
tredje perioden).  Utöver det kunde det tillkomma en kostnad för sophämtning, men jag registrerade 
mig aldrig i Amsterdam och slapp det, hehe.  

Universitetet och studierna 
University of Amsterdam är ganska stort med omkring 32 000 studenter. Jag var enbart på 
Roeterseiland Campus utom en gång när jag fick skriva tenta. Universitetet har alla möjliga olika 
inriktningar, jag var på Graduate School of Social Sciences där det fanns omkring 18 masterprogram. 
Generellt var utbildningen ganska lik den i Sverige, förutom att man lämnade in saker till nästan varje 
lektion, antingen bara för att bli godkänd eller för att få betyg på. Tyvärr var det rätt ont om 
studieplatser på mitt campus och ibland var man tvungen att vara tidig för att kunna få en bra plats.  

Terminen i Nederländerna är uppdelad på tre olika perioder som totalt uppgör 30 poäng. Den sista 
perioden är för januari, och i och med att jag ville komma igång med min masteruppsats läste jag 
istället 150% på den sista perioden. Det gick, men under tentaperioden blev det väldigt stressigt, så om 
man kan slippa detta rekommenderas det. Jag hade också lite otur för att jag valde tre stycken kurser 
som alla avslutades med ett research paper, vilket jag alltid tycker tar längre tid än en vanlig hemtenta.  

Det fanns väldigt många olika masterprogram på engelska.  

Kurser 
Jag läste tre kurser.  

Advanced Environmental Geography - governance for sustainability (12 ETC): En kurs som 
fokuserade på miljö och governance, som var väldigt inspirerande och lärorik, men också ganska rörig 
och stressig. Varje vecka behövde man skriva en essay om 500 ord och ibland var litteraturen dåligt 
kopplad till ämnet man skrev om. Man examinerades genom en salstenta och ett research paper. Kort 
sagt så lärde jag mig mycket av denna kurs, men helt ärligt gillade jag den inte så mycket för att den 
var så rörig. Lektionerna var också fyra timmar långa med väldigt få raster och så var tempot väldigt 
högt i början, men mot slutet så började allting kännas väldigt upprepande.  

Advanced Urban Studies (12 ETC): Man förväntas läsa denna kurs om man gör utbyte från 
Sustainable Urban Planning och Design, som jag förstod det, och jag tycker att den är rätt bra. Det var 
också här jag kände mig hemma med de andra eleverna och vår kurs hade en ganska stark 
sammanhållning. Denna kurs hade fyra olika teman med olika perspektiv på städer, där man varje 
vecka läste lite olika texter och lämnade in ”statements”. Lektionerna hade stort fokus på diskussion. 
Kursen kändes genomtänkt och vissa av lärarna var väldigt bra. Man examinerades genom en salstenta 
och ett research paper. Kursen bestod till 50% av folk från Nederländerna och 50% av internationella 
studenter. Det var stort fokus på teori och forskning, och mindre praktiskt än KTH, vilket jag 
uppskattade. Inför sitt research paper fick man också handledning i grupp vilket jag uppskattade 
mycket.  

Contemporary approaches in property-led planning (6 ECT): Detta var på sätt och vis en av 
mina favoritkurser för att jag fick lära mig många nya teorier och perspektiv på planering. Kursen 
fokuserar mycket på sambandet mellan offentliga och privata aktörer och tar upp ämnen så som 
financialization, entrepreneurial governance, contractual governance, path dependency etc. Jag gillade 
också professorn som höll i det mycket. Arbetsbördan var rätt hög i förhållande till antal poäng dock 
och bestod av åtta stycken mindre arbeten och ett research paper. 
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Staden och landet 
Amsterdam är en väldigt kul stad och Nederländerna ett kul land. Det var inga större kulturkrockar 
utom att Maestro tydligen är det vanligaste kortet i Nederländerna och att man ibland inte kan betala 
med annat. Fick ofta höra att folk i Nederländerna skulle vara bryska, men tycker inte jag har upplevt 
det alls. Kollektivtrafiken är rätt långsam och på natten går bara ett par få busslinjer, så det är väl värt 
att tänka på. Rekommenderar att köpa eller hyra en cykel och inte bli allt för ledsen om den blir stulen.  
Det går att hitta cyklar för cirka 50 euro, men kan vara värt att gå lite högre och försäkra dig om att du 
inte köper en stulen cykel. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Det finns massor att göra i Amsterdam. Jag gjorde inte jättemycket aktiviteter ordnade av skolan, men 
om man vill så går det. Det finns ett gymkort kopplat till skolan där det erbjöds massa olika sporter 
och aktiviteter. Annars bör man väl åka runt lite i landet, gå på diverse museum och cykla massor.  
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