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Titel, en mening som sammanfattar ditt utbyte 

Innan avresa 

Jag valde att åka till Istanbul för utlandsstudier för att jag ville samla erfarenheter från en kultur och 

stad som skiljer sig från Stockholm. Förutom att jag tyckte att Istanbul verkade vara en fantastisk stad 

föll valet på Istanbul för att det finns ett ämnesmässigt likvärdigt masterprogram i Urban Design och 

för att det fungerade bra organisatoriskt med terminstider. Det var inte mycket förberedelser innan 

resan för min del. Utöver rekommenderade vaccinationer skötte jag hyra av boende och 

uppehållstillstånd på plats. Jag blev dock förvånad över att nivån på engelska variera väldigt mycket, 

även hos unga personer, så att lära sig några enkla fraser innan avresa är en god idé.  

Ankomst 

Jag åkte till Istanbul en vecka innan första introduktionsdagen för Erasmusstudenter. Vid 

introduktionsdagen fick alla Erasmusstudenter på ITU information om hur processen kring 

uppehållstillstånd går till och hur det fungerar att registrera sig på kurser. Studenter från ett 

Erasmusnätverk informerade också om olika arrangemang som de organiserar för utbytesstudenter.  

Ekonomi 

Som svensk upplever jag att Turkiet och Istanbul är väldigt prisvärt. Min studentbudget räckte till att 

bo centralt i staden, äta ute flera dagar i veckan och gå på hamam regelbundet. När du väl har fått ditt 

studentkort kan du ta del av studenterbjudanden på museum och köpa rabatterat månadskort i 

kollektivtrafiken. Jag hade tillgång till ett ordentligt kök där jag kunde laga mat. Det finns många 

fantastiska matmarknader där du kan köpa frukt, grönsaker, nötter och kryddor för en billig peng.  

Boende 

Under den första veckan som jag kom till Istanbul hade jag skaffat ett tillfälligt boende och fokuserade 

då på att titta på lägenhet att hyra under resten av tiden. Jag använde främst olika grupper på sociala 

medier för att komma i kontakt med personer som hyr ut sina lägenheter. För mig kändes det viktigt 

att bo nära mitt campus (Taşkışla) och att bo i en stadsdel jag tycker om att spendera tid i, eftersom 

avstånden i Istanbul är otroligt stora. Jag hyrde en tvåa i en stadsdel som heter Cihangir, för 4500 tl 

per månad, som jag delade med en annan person. Standarden på lägenheterna är lite lägre än vad jag 

är van vid. Ljudisoleringen var inte bra. Vad beredd att förhandla om priset.  

Universitetet och studierna 

ITU har flera olika campus runt om i Istanbul. På mitt campus, Taşkışla, finns fakulteten för arkitektur 
där de har program inom arkitektur, landskapsarkitektur, planering och urban design. Byggnaden är 
otroligt fin med en jättehärlig innergård. Jag läste tre kurser parallellt. Samtliga kurser var på 
masternivå. Jag schemalagd tid tre dagar i veckan och resten av tiden fick jag planera själv. Generellt 
tycker jag att det var låg nivå på undervisningen, vilket tog sig uttryck i gamla och irrelevanta 
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föreläsningar, otydlighet och brist på organisation. Jag upplevde ett annat förhållningssätt till lärande, 
där studenterna mer eller mindre blir tillsagda hur de ska arbeta istället för att uppmuntra till ett 
kritiskt förhållningssätt och utforskande. Det var mycket konkurrens mellan studenterna som också 
uppmuntrades av lärarna. En kurs var på turkiska, men jag frågade om de kunde anpassa kursen för 
mig, vilket gick bra. De andra två kurserna gavs på engelska.  

Halvvägs in i terminen var det en mid-term uppgift som kunde vara allt från skriven salstenta, 
inlämningar av hemuppgifter eller presentationer. Mitt i terminen var det ett lov på en vecka. I slutet 
av december är de flesta slutpresentationer eller slutinlämningar, sedan presenteras final exams 
datum för dina kurser. Terminen är officiellt slut den 24 januari, men mina final exams inlämningar 
var under första veckan i januari.  

Kurser 

Jag läste tre kurser parallellt, en studio Urban Design Project 1 (15 hp), en kurs om offentliga platser, 

Environmental Evaluation of Urban Open Spaces (7.5 hp) samt en kurs om morfologi, Urban Pattern 

(7.5 hp). Under fösta veckan i skolan fick man som utbytesstudent gå på olika lektioner för att kolla om 

de verkade intressant. Vid slutet av veckan fick man välja sina kurser och registrera sig. Mycket av 

organisationen sköts på ett annat campus. I studion arbetade man först i grupp för att sedan arbeta 

fram ett individuellt förslag. I kursen om offentliga platser var uppgiften att utvärdera en offentlig 

plats i Istanbul utifrån en metod som du själv bygger upp. Detta arbete skedde också i grupp. Läraren 

gav obligatoriska föreläsningar under första delen av kursen. I Urban Pattern gavs föreläsningar 

under större delen av kursen och sedan fick vi, återigen i grupparbete, arbeta med en stad som vi själva 

valde och analysera den utifrån de teman som tagits upp under kursen. Gemensamt för alla kurser är 

att du från lära känna staden genom studierna. Dock tyckte jag att kvaliteten på undervisningen var 

låg.  

Staden och landet 

Istanbul är en fantastisk stad med fantastisk kultur. Jag har träffat så många hjälpsamma och vänliga 

personer här. Människor är generösa, varma och välkomnande. Maten är supergod och det finns ett 

otroligt folkliv. Katterna är också ett mycket härligt inslag i stadsbilden. Som turist gäller det dock att 

vara lite försiktig eftersom det kan vara lätt att bli lurad på priser. Det är också en stad med komplex 

historia. Man märker att många personer, särskilt unga, är otroligt frustrerade över den rådande 

politiska situationen.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag spenderade fritiden mycket genom att ta del av stadslivet. Gå på café och restauranger, hänga på 

olika barer och klubbar. Det finns väldigt mycket att upptäcka i Istanbul, de olika stadsdelarna har sin 

särskilda karaktär men gemensamt är att alla stadsdelar är väldig levande. Nätverket för 

Erasmusstudenter arrangerade flera olika aktiviteter som man kunde delta på, men det var inget jag 

tog del av. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag har haft en fantastisk tid Istanbul och kan verkligen rekommendera att åka hit som 

utbytesstudent. Om du drivs av studierna och funderar på att åka till Istanbul kan det vara värt noga 

kolla upp hur andra studenter upplever de kurser du är intresserad av. Om du vill spendera tid i en 

spännande stad är Istanbul absolut att rekommendera.  


