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München:
München er en flott by i sør Tyskland med innbyggere som er svært stolte av stedet. Den har tre
universiteter, hvor Technische Universität Munchen og Ludvig Maximillian Universität er de to
største og mest kjente. Munchen er en rik by med et høyt prisnivå sammenlignet med resten av
Europa. Bosituasjonen der er trang fordi mange søker seg til det attraktive arbeidsmarkedet og de
gode studiemulighetene der.
Byen er rik på severdigheter og kulturliv. Det er mange gode restauranter og de seks store
bryggeriene sørger for god flyt av sosialt smøremiddel. Englisher Garten er et flott park å være på
varme dager og dersom det regner finnes et utall av trivelige puber.

Universitetet:
Personlig er jeg litt skuffet over universitetet. Det er veldig stort og uoversiktlig siden det er plassert
på (minst) fire campus. Det var vanskelig å navigere på nettsidene deres og å finne informasjon om
emnene som gis er utfordrende. Nettsiden hvor emnene presenteres heter: campus.tum.de. Her
finner du emner og emnekoder, men det er dårlig med informasjon på engelsk. Man må være sikker
på at det emnet du ønsker å ta faktisk gis det semesteret du er der. Det kan i være litt diffust noen
ganger og jeg mistet to emner jeg ville ta på grunn av det. Det kan kanskje være lurt å ta kontakt med
koordinatoren på det fakultetet som gir emnet for å dobbelt sjekke. Eksamensdatoene blir satt litt
tilfeldig så det er en god sjanse for at de kan havne på samme tidspunkt selv om de er på samme
fakultet og det ville vært naturlig å ha dem på ulike datoer. Det er professorene som styrer skuta, og
det er ikke alltid slik at de tenker på hva som er studentenes beste.
Sommersemesteret begynner i midten av April og avsluttes mot slutten av Juli. Eksamensperioden
begynner tidlig i Juli og varer helt til slutten av september. Det betyr at man risikererer å ha eksamen
etter at høstsemesteret har begynt igjen i Norge. Man kunne velge bare fag som har eksamen i juli,
men problemet er at eksamensdatoene normalt ikke annonseres før godt ut i semesteret. Når man
velger et emne vet man altså ikke når eksamen skal være. Noen professorer er fleksible og
organiserer eksamen for enkeltstudenter på et tidligere tidspunkt, eller lar studenten ta eksamen i
hjemlandet under oppsyn av en professor på hjemuniversitetet. Jeg var uheldig og fikk to eksamener
i september. Det var ingen fleksibilitet og jeg har ingen anledning til å reise ned i to uker for å ta disse
eksamnene. Dermed mistet jeg 11 studiepoeng på grunn av denn ordningen.
Universitetet oppgir arbeidsmengden i et kurs i SWS (Semesterwochenstunden) en SWS tilsvarer
normalt 1,5 ECTS (studiepoeng). 20 SWS er dermed omtrent et normalsemester.
Organiseringen av universitetet:
Universietet er som nevnt lokalisert fire steder. Det er i tillegg noen små campus omkring i byen, men
de er ikke så veldig relevant.

Hovedcampus (Stamgelände) ligger i Maxvorstadt sentralt i byen. Det er her det meste av
administrasjonen ligger, med blandt annet det internasjonale kontoret. På hovedcampus gis fagene
innenfor bygg, vann og miljø, økonomi pluss noe mer.
Campus Garching er det ny campus som vokser ettersom universitetet trenger mer plass. Her holder
fysikk, maskin og IT studentene hus. Faller en inn i de kategoriene er det i hovedsak på dette campus
man vil studere. Garching ligger litt nord for München og det tar omtrent 20 minutter fra sentrum
med t-bane linje U6 å komme seg dit.
Klinikum Bogenhausen er universietetssykehuset og der er alle medisin studentene.
Campus Freising er det siste store campus området. Det ligger ca 1 - 1,5 time fra sentrum med t-bane
og buss. Her gis det meste av biorelaterte studier og det kan på mange måter sammenlignes med Ås.
Det gis hele kurs i ølbrygging på verdens eldste bryggeri Weihenstephan. Bryggeriet tilhører forøvrig
universitetet. Hvis det ikke er spesielle emner som ønsker her anbefaler jeg å styre unnå siden det
ligger så langt unna byen. Tettstedet Freising er en veldig hyggelig liten by og verdt en visitt.
Det er ikke noe i veien for å ta emner fra ulike fakulteter, men minst 50 prosent av emnene må tas på
vertsfakuletetet. Den som søker seg til TUM må derfor være oppmerksom på dette før vertsfakultet
velges.
Språkskole: Jeg anbefaler alle som reiser til München å ta minst en måned på språkskole dersom
man ikke er 100% flytende i tysk allerede. Det gir en god mulighet til å bli kjent med byen på forhånd
og jeg følte at jeg fikk avklimatisert meg litt før studiestart. Jeg var på DeutschAkademie
(deutschakademie.de) og var veldig fornøyd med det. Der er det små klasser og hver kursdeltager får
gode muligheter til å snakke og lære. Skolen ligger også svært sentralt i München. Jeg anbefaler ikke
universitetets egne språkkurs. Der er det store klasser hvor man blir mye mer passiv. Det koster
omtrent det samme, men det kurset som jeg fulgte på universiteet gjennom semesteret hadde langt
lavere kvalitet enn deutschakademie.

Bolig
Mitt råd til de som ønsker å reise dit er: Gjør deg så kjent i byen som mulig ved hjelp av kart og søk
etter bolig veldig tidlig. De beste (og dyreste) områdene å bo som student er Maxvorstadt,
Scwhabing og Isarvorstadt, i tillegg til Studentenstadt. Det er en stor fordel å havne i nærheten av U6
siden det er den eneste banen som går direkte til Campus Garching. Det er også i disse områdene at
kulturlivet befinner seg. Jeg bodde på litt for lang avstand både til universietet og sentrum. Det gikk
litt på bekostning av trivselen, så det er en stor fordel å komme seg i nærheten av sentrum.

Jeg håper at dette har vært nyttig lesing for deg som har brukt tiden på å lese det jeg har skrevet. Har
du noen spørsmål så det bare å ta kontakt med meg på joakim3berg@gmail.com
Med vennlig hilsen
Joakim Berg

