
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 (3) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Nathalie Farrokhi  HT19 
Utbytesuniversitet     
Eindhoven University of Technology 
Utbildningsprogram     
Construction Management 
     
     

Regn, kroketter och livet på en cykel 

Innan avresa 
Jag ville åka på utbytesstudier av flera skäl, dels för att uppleva något nytt, för att kunna läsa kurser 
jag inte kunde läsa på KTH och för att få en paus från KTH innan exjobbet. En av orsakerna till att jag 
valde Nederländerna var att de talar engelska, just Eindhoven blev det för kursernas skull då jag kunde 
välja relativt fritt. Innan avresan behövde jag ordna boende och mitt campuscard.   

Ankomst 
Jag landade i Eindhoven samma dag som mottagningen för internationella utbytesstudenter, som 
anordnad av COSMOS. Men innan jag kunde delta i aktiviteterna var jag tvungen att plocka upp 
nyckeln till min lägenhet på Vestides kontor, mitt i stan. Mottagningen bestod av en halvdag ägnad åt 
information, rundvisning av campus, lekar och bonding, den avslutades med en utekväll på Stratum. 

Ekonomi 
Jag fick stipendium från Erasmus, som huvudsakligen gick åt till att betala hyran (som betalas i 
förskott). Priserna är jämförbara med i Sverige, med undantag för alkohol som är billigare och 
kollektiv trafik som är mycket dyrare (om du inte har ett nederländskt bankkonto).   

Boende 
Att hitta boende i Eindhoven var lättare sagt än gjort. Jag började leta i april, utan att få tag på något. 
Jag ansökte även om att få bostad via universitetet men fick avslag i mitten av juni, en månad senare 
så fick jag återigen ett mail från skolan, där det talade om för mig att de kunde erbjuda mig bostad via 
Vestide. Lättnaden var enorm! Jag bodde på andra sidan staden, men Eindhoven är inte särskilt stort, 
så det tog en kvart för mig att cykla till skolan. Boendestandarden är inte den högsta, men den är okej, 
kanske inte helt i förhållande till hyran men alternativen är dyrare och standarden lägre.  

Universitetet och studierna 
Universitetets premisser är moderna och väldigt fräscha. Man har väldigt lite schemalagd tid, och 
förväntas sköta studierna själv, så det gäller att vara disciplinerad. Jag noterade även att grupparbete 
var väldigt vanligt här, på gott och ont. All undervisning skedde på engelska som tur är, men det gick 
att ta kurser i nederländska, vilket jag valde att inte göra (något som jag i efterhand ångrar).  

Kurser 
Först och främst så läste jag bara 2 kurser som jag valde i början. Delvis för att vissa inte riktigt stämde 
överens med kursbeskrivningen, men också för att det i efterhand visade sig att jag inte fick läsa några 
av de kurser jag valt (det var Eindhoven som beslutade om det).  
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7M900 – Fundamentals of Building Information Modeling: En väldigt “nördig” kurs som inte riktigt 
var vad jag förväntade mig, men jag har lärt mig mycket. Jag rekommenderar verkligen att man förstår 
sig på och behärskar programmering om man ska läsa den här kursen, annars blir det väldigt kämpigt. 
Efteråt kommer man att ha en god förståelse för databaser och BIM, från ett programmerar-
perspektiv, men även förstå varför utvecklingen går i den takt den gör och vilka svårigheterna är.  
Workload: 8 föreläsningar, 7 inlämningar, 1 tenta. 

1JM100 – Management of Organizational Change & Innovation: En intressant kurs som är högst 
relevant i dagens affärsklimat där ständig utveckling och innovation är ett måste för att kunna 
konkurrera. Mycket intressanta gästföreläsningar! Gruppinlämningen görs i samarbete med ett 
företag. Workload: 10 föreläsningar, 1 gruppinlämning, 1 tenta. 

1JM30 – Managing Team Dynamics & Team Performance: Annorlunda kursstruktur, den består av 
diskussioner i mindre grupp, en individuell inlämning och en gruppinlämning. Väldigt nyttig för att 
bättre förstå sig på team, rekommenderas. Gruppinlämningen görs i samarbete med ett företag. 
Workload: Introduktions och avslutnings föreläsning, Obligatorisk närvaro + 2-3 artiklar per 
diskussionstillfälle, 1 gruppinlämning, 1 individuell inlämning.  

7RC100 – Procurement: Missvisande namn, men jämförbar med AI2807 - Project for Construction 
Project Managers. Man delas in i grupper med blandad bakgrund, konstruktörer, arkitekter, 
byggprojektledare, etc… Sen får man en markanvisning, och klientens krav på projektet, baserat på 
detta och föreläsningarna ska man ta fram ett anbud och en design. Bra föreläsare och gästföreläsare. 
Workload: ~ 7 föreläsningar, 1 gruppinlämning + 1 presentation. 

7XC1M0 – Circular Design in the Built Environment: Nystartad kurs som är väldigt intressant. För att 
få en grundlig förståelse för hållbarhet och cirkulär ekonomi så rekommenderar jag verkligen denna! 
Min favoritkurs under utbytet. Workload: 7 föreläsningar, 7 gruppinlämningar, 1 individuell 
inlämning. 

7ZU4M0 – Housing Markets & Strategies: Relativt anonym kurs, du bör kunna tolka regressions 
resultat om du ska välja denna. Kursen går igenom bostadspreferenser, efterfrågan, Hedonisk 
prissättning, prognostisering av efterfrågan, läge, externa faktorer, demografisk sammansättning, 
utveckling av nya projekt, med mera. Dessutom nyttig för att lära sig skilja på bra och mindre bra 
forskning. Workload: 8 föreläsningar, 7 quiz, 1 presentation, 1 hemtenta.  

Något som samtliga kurser hade gemensamt var att det hölls en föreläsning per vecka, resterande tid 
gick åt grupparbeten, quiz och artiklar. Arbetsbelastningen är högre än på KTH, så var beredd på att 
lägga ner mer tid än vanligt.  

Staden och landet 
Eindhoven är inte en vacker stad, det måste medges, då det är en relativt ”ny” stad som helt 
återbyggdes efter 2:a världskriget. Det finns en hel del att utforska i Nederländerna och dessutom så 
ligger det centralt, vilket gör det smidigt att resa. Kulturkrockarna var små och mestadels positiva, folk 
är öppnare och socialare än hemma (man hälsar på varandra i hissen). Värt att veta är att 
nederländare äter mackor till lunch, så det finns inga microsar.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Fritiden spenderades i andra städer, Den Bosch, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, men även med att 
vandra genom Luxemburg, och besöka Belgien. Det finns ett bra utbud av sport utöver gymmet såsom, 
rodd, hockey, volleyboll, m.m. Utelivet är däremot något begränsat om man vill göra annat än att 
dricka öl (vilket med fördel görs på Stratum). COSMOS anordnade regelbundet event, som jag hört var 
bra, dock så gick jag aldrig på något. Jag rekommenderar att besöka en av PSVs hemmamatcher även 
om du inte gillar fotboll, för det är rätt kul och stämningen är trevlig.   
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Eindhoven har ett helt okej restaurangutbud, dock så verkar man generellt ha en förkärlek till 
hamburgare och friterat (Bitterballen) i Nederländerna. Om du ska åka hit så se till att skaffa BSN-
nummer ASAP, sen ett bankkonto, för då blir kollektivtrafiken mycket billigare, plus att du kan hyra 
cykel via Swapfiets, istället för att köpa en begagnad (och i tveksamt skick). Cykel är ett måste i 
Nederländerna, jag cyklade till skolan, till affären, till kompisar, till andra städer, ja överallt. Så se till 
att skaffa en så fort du kan, och framförallt, se till att LÅSA den då det finns gott om cykeltjuvar, det är 
även en fördel om du vet hur man byter däck på cykeln alternativt lagar en punktering.   


