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Utbytestermin på UMPRUM i Prag 

Innan avresa 
Jag ville prova på att hur det var att studera på ett annat universitet, och gärna en konstskola som 
kontrast till KTH. Jag har tjeckiska rötter och talar språket, så det var ett särskilt motiv för min del. 
Annars hade jag sedan tidigare hört att UMPRUM skulle vara en av Tjeckiens mer framstående 
konstskolor vilket lockade. Eftersom Tjeckien är en del av EU krävdes inget visum, vaccin eller andra 
språkkunskaper än engelska.  

Ankomst 
Jag och min flickvän, som tog tjänstledigt för distansstudier och följde med mig på utbytet, flyttade till 
Prag så att vi var där några dagar innan terminen började. Första veckan i skolan var det i princip bara 
vi utbytesstudenter på skolan. Första dagen bestod av upprop och lite info kring valbara kurser samt 
en filmvisning. Kommande dagar fick vi någon guidad tur på stan och en dag åkte vi till Cesky Krumlov 
över dagen. Det är ett UNESCO-världsarv med många bevarade gotiska-, renässans- och 
barockbyggnader. UMPRUM är en rätt liten skola med under 500 studenter och har därmed inte 
någon utvecklad fadderorganisation eller kår. Dock arrangerar de individuella ateljéerna egna 
välkomstverksamheter som oftast avslutas med fester öppna för hela skolan. Detta brukar dock ske en 
bit in på terminen.   

Ekonomi 
Skolan är en del av ERASMUS och du är därmed berättigad deras bidrag. 70% av bidraget ges innan 
avresa och resterande när du kommit hem igen.  
Kostnadsläget i Prag är betydligt lägre än i Sverige på saker som kollektivtrafik, restaurangbesök och 
alkohol. Tänk på att lunchpriserna ofta är betydligt lägre än kvällsmenyn på krogar. Matpriserna i 
butik är jämförbara eller lägre än hemma. Boendekostnader har historiskt sett också varit betydligt 
lägre än i Sverige, men på senare år har AirBnb och utländska investerare trissat upp priserna. Mer om 
det på punkten nedan.  

Boende 
Eftersom min flickvän valde att följa med ville vi bo i en egen lägenhet, därför sökte vi inte de 
studentrum som universitetet annars erbjuder till ett förmånligt pris. Vi hittade istället en lägenhet via 
Flatio.com (typ som AirBnb fast för medellång hyra) där vi kunde hyra en möblerad lägenhet för de 4 
månader som vi skulle bo. Vi tittade också på motsvarande blocket för vanliga radannonser, men där 
verkade det svårt att hitta något möblerat och för så kort tid. Särskilt som de flesta uthyrare verkade 
vilja att du skulle vara på plats för visning innan. Vi ville bo centralt och letade i områdena Holešovice, 
Letná, Vršovice, Vinohrady och Žižkov som jag sedan tidigare visste att jag gillade. Lägenheten vi valde 
att hyra var 50kvm 2 RoK som låg på gränsen mellan Vinohrady och Žižkov och kostade 21000 CZK/
mån (ca 9000 
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SEK). Standarden var ok men vi hade lite otur med killen som hyrde ut vår lägenhet och var rätt seg 
med att åtgärda saker som inte funkade (diskbänken var vattenskadad, det fanns bara en uppsättning 
sängkläder etc.)  

Universitetet och studierna samt kurser 
UMPRUM är en konstskola med lite under 500 studenter. Undervisningen sker i olika ateljéer med 
inriktningar så som måleri, skulptur, keramik, mode och arkitektur.  Det är stor skillnad i känsla på 
skolan jämfört med KTH, där UMRPRUM är en renodlad konstskola i en charmig gammal men ganska 
stökig byggnad.  

Jag läste en arkitekturateljé (en förutsättning för att jag skulle kunna tillgodoräkna mig terminen när 
jag kom hem). Det finns 4 arkitekturateljéer att välja på. Inriktningarna på dessa kan du läsa mer om 
här: https://www.umprum.cz/web/en/ Professorerna för vissa av ateljéerna är rätt så begränsade i sin 
engelska (vissa tar inte ens emot icke-tjeckisktalande studenter) så det kan vara bra att höra med 
utbytessamordnaren (Michaela Bížová) om vilka ateljéer som är lämpliga att söka. Jag läste i ateljé A1 
men en förutsättning var att jag talade tjeckiska då det var språket som undervisningen skedde på. 
Varje ateljé består av mellan 10-20 pers och har tillgång till ett eget klassrum. Vanligen sker 
föreläsningar, handledning och liknande två gånger per vecka (måndagar och torsdagar), men detta 
kan skilja sig lite beroende på vilken ateljé du går i. Ateljékursen står för 13+7 av 30hp, där de 7 
poängen är ett moment som kallas för Klauzura och sker som avslutning, sista månaden av terminen. 
Under Klauzura ska studenterna färdigställa modeller och färdigställa presentationsmaterial som 
sedan mynnar ut i en stor utställning. Då höstterminen i Prag slutar först i februari och jag skulle 
skriva mitt ex-jobb på våren var jag tvungen att åka hem tidigare. Detta innebar att jag inte kunde vara 
med på Klauzura. Detta gick att lösa genom att jag läste en individuell klauzurakurs tidigare under 
hösten som gav mig 5hp. Utbytessamordnaren Michaela var helt införstådd med det här upplägget, 
men det hade inte kommunicerats till professorn för min ateljé vilket innebar att jag fick ligga på dem 
lite för att få en uppgift att göra i god tid innan jag skulle åka hem. Uppgiften gick för min del ut på att 
göra två modeller som ytterligare förklarade mitt terminsprojekt. Utöver ateljén läser ett antal valbara 
kurser och då läste jag bla Bookbinding, Czech art in context, Clay modelling, lithograpy workshop 
och Genius Loci (en kurs där vi gick runt på stan och kollade på arkitektur). Dessa kurser var särskilt 
avsedda för utbytesstudenter och lärarna kunde i varje fall någorlunda god engelska. Det fanns också 
en kurs i tjeckiska men den läste jag inte då den var på grundläggande nivå.   

Staden och landet 
Prag står med ena benet stabilt i central-Europa och med andra i sitt postkommunistiska arv. Det 
innebär att mycket känns oerhört bekant och samtidigt lite underligt att förstå. Största skillnaden mot 
Sverige som jag uppmärksammade var nog att genustänket inte kommit alls lika långt, samt att det är 
en rätt så alkoholförhärligande kultur. Annars finns det hur mycket gammal arkitektur, musik och 
kultur att djupdyka i och det händer sjukt mycket i stan! Hör med folk på skolan så kan du få massa 
tips!   

Fritid och sociala aktiviteter 
Som jag nämnde ovan så händer det sjukt mycket i stan; spelningar, utställningar, utomhusbio etc. 
Hör med folk på skolan!  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Tjecker gillar natur och friluftsliv. En vanlig helgaktivitet är att vandra. Det finns massor med 
utmarkerade vandringleder både i direkt anslutning till stan och längre ut på landet. Kolla på mapy.cz. 

Väldigt många tjecker har tillgång till en stuga på landet. Om du skulle bli erbjuden att följa med till 
någon så haka på så får du se det ”riktiga” Tjeckien”.  


