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Innan avresa 
Jag valde TU Eindhoven från restlistan after att jag hade ansökt och blivit antagen till ett IIT Chicago 
för vårterminen. Jag kände att jag ville göra ett helt år och såg att TU Eindhoven var ett av alternativen 
på restlistan där man kunde klara sig enbart med engelska, så jag valde universitetet och hade inte så 
mycket förväntningar på utbildningens kvalitet, utan kände att upplevelsen och erfarenheten var värda 
i sig. Jag hade även besökt Nederländerna tidigare och hade en bra upplevelse av landet, kulturen och 
arkitekturen. 

Ankomst 
Jag anlände en vecka innan skolstart och deltog i alla 
aktiviteter som skolan hade organiserat för oss Erasmus 
studenter. De hade flertal studentkår klubbar med olika 
inriktningar för alla smaker.  

Ekonomi 
Jag fick Erasmus stipendium och ett litet stipendium jag 
sökte privat. Kostnadsmässigt var det som Sverige, lite 
högre hyror men billigare mat. Inga oväntade avgifter för 
skolan. 
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Boende 
Jag fick hjälp av en nederländsk kompis att söka en bostad. Vi hittade ett ställe nära skolan som var 
helt nybyggt, möblerat och avsett för korttidsboende, max 6 månader. Superdyrt dock med en hyra på 
10.000kr/månaden. Alternativet var 5000kr/månaden i korridor via skolan, men där var man tvungen 
att betala för 6 månader, medan nya stället kunde man betala för tiden man ville bo bara, och eftersom 
jag var där 4 månader var det mer värde att ta den dyrare lyxiga 36kvm lägenheten, än ett litet sunkigt 
rum.  

Universitetet och studierna 

TU/e Är enormt stort jämfört med KTH, storleksmässigt och student antal. Flertalet höghus på 
campus med över 16 våningar. Dock inga egna platser för studio som vi har på KTH, och inga egna 
skåp heller. Så det blev naturligt att jobba mest hemifrån för studion då man inte behövde hitta ett 
ledigt ställe och släpa med sig alla saker hem varje dag. 

Campus - sportcentret var dock superbra med alla möjliga sporter för ett billigt medlemskap. Alla 
studier på masternivån är på engelska och nederländare är superduktiga på engelska så språket var 
inte ett problem alls. 
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Kurser 
Terminen är uppdelad i 2 kvartal på TU/e och man läser normalt en studio över en hel termin samt 
två valbara kurser varje kvartal.  

Nivån och kvaliteten på studios och kurser har ett stort spann mellan lägsta och högsta nivå och 
kvalitet. Det känns som att det är helt upp till läraren och att skolan inte har krav eller kontroll för 
lägsta nivåer. Jag hade oturen att läsa en kurs med en ökänt dålig lärare, och resultatet blev enorma 
förluster av tid och minimala vinster i kunskap på denna kurs.  

Studion var intressant, och jag var nöjd med projektet och resultatet, dock var läraren något 
kontroversiell och märklig i sitt sätt att lära ut, vilket i många fall var opassande i akademiska miljöer. 
Han var dock erfaren och god innerst inne, så det gick att tåla om man inte är super-känslig som 
person.  

De andra två kurser jag läste var superbra med riktigt bra lärare som verkligen brydde sig och brann 
för deras kurser. 
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Staden och landet 

Eindhoven är en modern stad och Tech industrin dominerar i landet. Staden känns ren, fräsch och 
väldigt anpassad till expats och internationella studenter. Man klarade sig utmärkt med engelska 
överallt. 

Det var smidigt att resa omkring i regionen och landet med tåg ( som är något dyrare än Sveriges SJ) 
med 2 h resväg till Amsterdam eller Bryssel. Jag och några kompisar besökte Amsterdam flertalet 
gånger, Rotterdam, Den Haag, Delft, Maastricht och Utrecht. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Klart bäst var alla sociala aktiviteter, fester, och upplevelser man gjorde utanför skolan och plugget. 
Alla var trevliga och det var lätt att skapa nya vänner, lära känna dem och komma väldigt nära på en 
termin. Jag har fortfarande daglig kontakt med många av alla fantastiska människor jag lärde känna 
där. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag skulle säga att KTH som universitet är mycket bättre överlag när det kommer till utbildningens 
nivå samt skolans lokaler. Så om syftet med utbytet är enbart fokuserat på utbildningen är det bäst 
att stanna hemma. Om man däremot värderar erfarenheten med att bo i ett annat land, anta 
utmaningar med stora förändringar från det man är van vid och har viljan att bredda sitt perspektiv, 
är det värt det. 
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