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Innan avresa 
Min näst sista termin på arkitekturprogrammet ville jag ta chansen att åka på utlandsstudier och sökte 
flera skolor runt om i Europa som hade engelska som förstaspråk. Jag fick mitt andrahandsval som var 
Irland och skolan University college Dublin (UCD). Jag kontaktade en person som varit där terminen 
innan för att få tips och trix angående skolan och staden. Det som stressade mig mest var den enorma 
bristen på boende och hur jag skulle få tag i ett boende redan innan jag åkte dit.  

Ankomst 
Väl på plats så möts man av ett stort välordnat Erasmus projekt, där man kan välja att delta eller stå på 
sidan av. Den första veckan är endast en insparksvecka och beroende på vad man ska studera så kan 
man välja vilka delar man vill delta i. De finns väldigt mycket event och informationspunkter för 
Erasmus studenter så man känner sig välkomnad och välinformerad.  

Ekonomi 
Dublin är i min mening dyrt. Resa till och från skolan kan kosta mycket och ta lång tid även om du inte 
bor långt i från skolan. Alla färdmedel är egna företag, vilket gör att om du måste ta spårvagn för att 
sedan byta till buss så får du betala två gånger. Studenter kan skaffa ett speciellt LEAP card för 10€ där 
man inte kan spendera mer än 20€ per vecka på transporter. Beroende vart man bor kan det vara 
smart att hitta stora matbutiker och storhandla som ett sätt att hålla ner kostnaderna. Då mat på de 
flesta butiker är dyrare än i Sverige. En öl kostar ca 5.5€ på en pub.  

Boende 
Boende är den svåraste biten. Man kommer få betala väldigt mycket för ett väldigt litet rum. Under 
min tid där träffade jag flera personer som skaffat boende innan de kom till Dublin och satt in pengar 
för deposition för att sedan vid ankomsten se att det inte existerade något rum. Hyran i Dublin är ca 
650-1100 € i månaden. Det är vanligt att man betalar till ex 700€ för att bo inneboende hos någon. 
Jag drog en nitlott och hittade inget så billigt utan bodde i en korridor för 1100€ i månaden. Ge dig 
själv några dagar på Airbnb eller hostel för att leta boende. Och försök skapa kontakter med antigen 
folk på den utbildningen du ska gå på eller tidigare studenter från KTH.  

Universitetet och studierna 
Jag kan bara prata för arkitekturskolan på UCD. Arkitekturdelen av UCD ligger ca 20 minuter bortom 
det stora campuset och är som en egen lite avart. Skolan består av flera hus där vissa är fina 1800tals 
hus och andra är slitna 60-70tals hus. UCD ska bygga en ny flådig arkitekturskola inne på campus 
vilket gör att de inte lagt ner några pengar på den nuvarande skolan under flera år. Vilket gör att den 
är i väldigt dåligt skick i vissa delar. Så som vattenläckor, mögeldoft och sitta med dunjacka inomhus 
under stora delar av terminen. Man träffar lärarna oftast en gång i veckan, och man förväntas att 
skapa väldigt mycket material till varje tillfälle. Då skolan har betyg på alla delar man gör så har de 
även att man till ex får betyg på hur fin och välarbetad ens skissbok är och ens projekt. Vilket gör att 
många studenter skapar en fin skissbok efter det gjort klart sitt projekt där de skapar en process som 
skulle tilltala lärarna. Tips är att spara allt material, och få ner alla tankar och idéer på skisser och 
papper, för ju mer du har att visa upp desto bättre elev är du, oavsett vad du visar upp.  
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Kurser 
Det mest intressanta men dock mest tidskrävande är att de har väldigt många intressanta kurser som 
man kan ta! Man får ställa in sig att detta stjäl väldigt mycket tid från studioarbetet då man har tre 
kurser som man samtidigt ska jobba väldigt mycket på. Ta tillfället i akt och välj kurser som är 
intressanta och som inte erbjuds på KTH.  

Staden och landet 
Under min tid i Dublin spenderade jag mellan 10-12 timmar i skolan varje dag och nästan varje helg. 
Jag lyckades inte se så mycket av landet, men har sett det mesta i Dublin och de närmaste 
sevärdheterna. Det är en väldigt fin stad med en kul uteliv i form av olika pubar. Även kår och student 
fester och pubar finns på campus, men det var inget jag besökte.  

Fritid och sociala aktiviteter  
På campus finns massor av sportklubbar av alla dess slag som man kan bli medlem i för att träna och 
även tävla. Det finns även ett stort sportcentrum där man kan träna, simma osv. Vill man vara en del 
av studentlivet inom sociala aktiviteter och/eller sport så finns det väldigt mycket som händer. Man 
behöver inte känna sig ensam.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Dublin är en väldigt rolig stad, och universitet är spännande med mycket fint folk. Men var beredd på 
att ha ett högre studietempo än på KTH. Och ha sparpengar, även om Erasmus stipendiet hjälper så 
grävde jag djupt i mina sparpengar. 
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