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För det första: Om du läser detta har du säkert redan funderat på att plugga utomlands. Mitt svar är
då: De e bar å åk! Du kommer inte att ångra dig!

Staden München, kultur och aktiviteter
Technische Universität München (TUM) är ett stort och välrenommerat tekniskt universitet, som
dessutom har ett utmärkt läge i Europa. Staden har 1,3 miljoner invånare (2,5 i stor-München) vilket
gör att det alltid finns något på gång. Det är inte heller långt till bland annat Österrike, Schweiz,
Italien och Tjeckien och det är lätt att resa med tåg. Naturen i södra Bayern är också riktigt fin, med
Alperna bara en dryg timme bort. Det var många lediga dagar som kom att ägnas åt vandring och
skidåkning. Ett måste om man bor i München! Ett mycket bra erbjudande som Deutsche Bahn har är
Bayernticket för upp till fem personer och en dag i alla regionaltåg. För 29 euro kan alltså fem
personer besöka en stad eller åka till bergen över dagen. På vintern finns det även erbjudanden som
kombinerar tåg med skidåkning på exempelvis Zugspitzglaciären (Tysklands högsta berg).

Vandring respektive skidåkning i Alperna. Bilden längst till höger från ett av ”tälten” på Oktoberfest

Bayrarna älskar (öl)festivaler som till exempel Oktoberfest (slutet av september till början av
oktober). Den är egentligen något överskattad enligt min mening, med 6-7 miljoner besökare under
två veckor blir det trångt och på die Wiesn (lokal benämning), men den kan vara kul att uppleva en
gång. Resten av året har man öl i överflöd, dessutom billigare. Bayern skulle kunna ses som
ölkulturens vagga, med bland annat världens äldsta bryggeri i Freising strax utanför München. Men
det gäller att se till att det inte blir för mycket av det goda...

Neues Rathaus vid Marienplatz mitt i München

Vy över Olympiapark strax utanför centrum

Förberedelser och tyskakunskaper
Internationella kansliets utbytesavtal gäller enbart ”vanliga” universitet i Tyskland, Österrike och
Schweiz, vilka oftast saknar teknikutbildning. Det finns en internationell koordinator på UTH-enheten
som har hand om utbyten med tekniska universitet i München och Hamburg (och andra i Europa).
Dessutom har många institutioner egna utbytesavtal, vilket den koordinatorn kan hjälpa till med.
Språkkunskaper har och kommer alltid att vara viktiga. Även om ett företag har engelska som
koncernspråk kan man ha stor nytta av det aktuella språket i lite mer informella sammanhang.
Dessutom öppnar det sig alltid nya dimensioner när man lär sig ett nytt språk, med alla människor
man träffar, helt/delvis ny kultur och så vidare.
Jag hade missat att TUM erbjöd intensivkurser i tyska i september (terminsstarten är först i mitten av
oktober, helt annorlunda terminstider än i Sverige) där det dessutom ingick en rad olika aktiviteter
(vilka förvisso kostade extra). Jag utnyttjade istället www.daad.de för att hitta en språkkurs, vilken
ägde rum i augusti och september. Uppsala universitet har ett stipendium på 400 euro för en
förberedande språkkurs. De flesta kurser på TUM går på tyska, lite beroende på fakultet, och därför
kan det vara bra med hyfsade språkkunskaper. Men helt perfekta behöver de inte vara, det brukar gå
rätt bra ändå. Man klarar sig teoretiskt sett ganska bra utan tyska, men livet blir mycket tråkigare.

Boende
Boende är bra att fixa innan man åker dit. Universitetet garanterar inte bostäder åt utbytesstudenter
och de brukar inte kunna hjälpa till mer än att skicka några relevanta länkar. Jag bytte boende med
en student från TUM, vilket var ett smidigt och billigt alternativ, dock hamnade jag i Freising (ett av
TUMs tre campus) drygt 30 km från München under första terminen, med relativt långa resor till
Garching (där den tekniska fakulteten ligger) varje dag. Hör med den internationella koordinatorn om
det finns sådana möjligheter, förhoppningsvis även med bättre läge.
Många använder sig annars av www.wg-gesucht.de där man letar efter rum i ett
kollektivboende/korridor. Det är många gånger även den förmånligaste boendeformen eftersom
hyrorna är så pass höga i München. Det ska även vara möjligt att använda sig av
www.studentenwerk-muenchen.de som tillhandahåller både lägenheter och rum i korridorer.
Egentligen får inte utbytesstudenter söka bostad där, men jag vet flera som har lyckats i alla fall. Så
det är värt ett försök.

TUMinternational
De första två veckorna på TUM (första veckorna i oktober) är ”orienteringsveckor” för utländska
studenter, anordnade av TUMinternational (TUMi), med flera endagsutflykter och andra träffar.
Dessutom kan man få hjälp att skaffa sig bland annat studentkort för kollektivtrafiken. Det senare
kan vara bra, eftersom Münchens kollektivtrafik är riktigt krånglig; exempelvis finns det 16 ringar och
fyra zoner som är av olika betydelse om man bara åker enstaka gånger eller varje dag, var man bor
och var man pluggar. Att förstå sig på bestämmelserna för studentkortet är inte helt lätt, inte ens för
tyskar. Men regler och bestämmelser är ju som bekant ett inte helt ovanligt inslag i Tyskland (och
särskilt i Bayern).
Aktiviteterna med TUMi fortsätter även vidare under terminen. Se till att vara med på så mycket som
möjligt de första veckorna, det är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra studenter från hela
världen. Alla är lika vilsna och letar efter nya kompisar, men man får vara ganska öppen och inte vara

för tillbakadragen. Tyvärr (?) är orienteringsveckorna för utbytesstudenter helt skilda från dom för
tyska studenter, vilket gör att det kan vara svårare att lära känna tyskar. En fördel är därför om man
bor ihop med inhemska studenter i en WG (Wohngemeinschaft).

Universitetet och kurser
Kurserna på TUM är i form av föreläsningar, ibland med övningar, och ”Praktikum”, vilket är mer
praktiskt arbete (laborationer, grupparbeten etc). Man behöver inte vara tidigt ute för att söka
föreläsningar och övningar. Välj för många från början, gå på första tillfället och se om kursen passar
eller inte. Jag hade inga Praktikum-kurser, vilket bland annat hade att göra med att platserna tog slut
på några minuter och att arbetsbelastningen ofta är hög och jag ville hinna med mer än att bara sitta
böjd över studier. Men de kan nog vara de mest givande kurserna.

Fakulteten för maskinteknik, ca 15 km utanför centrala München, där de flesta ES-relevanta kurserna ges

Eftersom TUM är ett av Tysklands största tekniska universitet finns det ett stort kursutbud. Antalet
kurser inom energiområdet kunde ha varit större, men det finns ganska många att välja på ändå. Om
man är intresserad av förbränning (kol, olja och gas) etc. finns det en hel del. Det finns även ganska
många riktigt bra kärnkraftskurser som jag kan rekommendera (även om den tyska opinionen mot
kärnkraft är extremt negativ). Annars är områden som är förknippade med bilindustrin stora, såsom
reglerteknik, eftersom München är lite av ett ”BMW-land”.

Slutord
I det stora hela är jag mycket nöjd med mitt år utomlands, det var ett av mina bästa beslut någonsin
att åka iväg. En massa nya vänner från hela världen, ett nytt språk och nya perspektiv. Nästa gång
man åker ut och reser finns det många runt om i världen man kan sova över hos. Trots en del
svårigheter i början lönar det sig verkligen att åka iväg på utbyte. Två terminer är att rekommendera
framför en, om man kan, eftersom bara några månader är lite för kort enligt min mening.
Hör gärna av dig på rasmus.luthander@gmail.com om du har frågor.
Lycka till!

Jag (till vänster) och en kompis på rundresa i Europa
under det två månader långa vårlovet

