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Askild Haagensen - Utvekslingssemester på Politecninco di 

Milano, Italia 2021-2022 

Jeg er fjerdeårsstudent på Sivilingeniørstudiet; 

Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i 

Trondheim, og har tatt mitt 7. semester på Politecnico 

di Milano. Jeg vil rette en stor takk til styret av Marie 

Bachkes Reiselegat for Ungdom for støtten jeg fikk til 

mitt utvekslingssemester. Den var til stor hjelp, da 

levekostnadene i Milano er en av de høyeste i Europa.  

Jeg har nettopp kommet hjem fra utveksling og sitter 

og reflekterer over alle opplevelsene mine fra 

oppholdet. Semestret har vært helt fantastisk, og jeg vil 

gjengi hvordan tiden i Milano har vært under.  

 

 

 

Studiehverdagen 

Det som er spesielt undervisningen er at professorene snakker utrolig mye uten å skrive 

ned noe. Dette er uvant for meg og jeg har vært nødt til å være veldig konsis og strukturert 

med notatene mine for å få med meg det som ble forelest. Alt som blir sagt i timene kan 

komme på eksamen og det er viktig å følge ekstra godt med i forelesningene. I flere av 

fagene tar ikke professoren pause under forelesningen, og i de verste timene sitter vi 3-4 

timer i strekk. Disse timene må jeg innrømme ble litt tunge. På den andre siden er 

professorene veldig dedikerte i det de snakker om, noe som gjør det lettere å henge med 

selv med få og kortere pauser eller ingen pause.  

Læringsmessig har jeg fått et stort 

utbytte. I faget «Electricity Markets» har 

jeg fått god innsikt i hvordan det 

Europeiske kraftnettet driftes optimalt, 

hvordan strømprisene settes og 

hvordan tilbud og etterspørsel i 

markedet endres raskt. I tillegg har vi 

hatt et prosjekt der hensikten var å 

simulere kraftmarkedet i Italia. Vi var 

delt inn i flere grupper som opererte 

sine egne generatorer, der hver gruppe 

skulle legge inn tilbud på produksjon av 

strøm som skal dekke en viss 

etterspørsel. Målet til hver gruppe var å maksimere individuell profitt, der strømprisen og 

tildelt kvantum ble bestemt ved hjelp av en «clearing algorithm». Dette prosjektet var veldig 

lærerikt og gjorde teorien mer forståelig ved at vi fikk prøve oss i en tilnærmet virkelig 
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situasjon. Det var også lærerikt å samarbeide i et internasjonalt miljø hvor man ser hvor 

store forskjeller det er mellom ulike land. I gruppen min hadde vi folk fra Italia, Kasakhstan, 

India og Libanon. Her var det også spennende å høre om deres tilegning til faget og hvor 

ulikt syn vi har på samarbeid.  

Etter noen av timene pleide jeg å bli med noen italienere på «Aperitivo», der man drikker 

Aperol Spritz og spiser litt enkel fingermat. Dette var veldig koselig og gjorde klassen mer 

sammensveiset. I tillegg ble jeg godt kjent med flere italienere som ga meg tips til skolen, 

matopplevelser og generell kultur. Jeg snakket også varmt om Trondheim som studieby, og 

anbefalte dem å dra til NTNU om de får muligheten.  

En kulinarisk metropol  

Noe av det jeg gledet meg mest til i Italia var den gode maten. Under oppholdet fikk jeg flere 

uforglemmelige matopplevelser. Det ble også mye god vin, og jeg har fått en forkjærlighet 

til Piemonte området.  

Jeg fikk også oppleve det anerkjente og historiske Formel 1 løpet på Monza. Dette var så 

utrolig kult. Bilene, publikum og atmosfæren rundt var helt magisk, og i løpet av racet var 

det mye drama som gjorde løpet mer spennende. Til slutt var det Daniel Ricciardo som 

stakk av med seieren.  

I tillegg er jeg veldig interessert i fotball. Milano er et mekka for storkamper som spilles på 

den berømte stadion San Siro, med plass til ca. 80 000 tilskuere. Jeg var så heldig å få meg 

disse kampene: 

Inter Milan – Real Madrid (Champions League) 

Spania – Frankrike (Nations League Finale) 

AC Milan – Inter Milan (Seria A) også kalt Derby della Maradonne 

AC Milan – Liverpool (Champions League) 

Høydepunktet var derbyet mellom de to Milano-lagene. Stemningen var enorm, og man 

kunne kjenne på «hatet» mellom de to lagene. Det var store bannere, pyro- og papirbomber 

som smeller høyt. Dette får man ikke oppleve på en 

vanlig Rosenborgkamp. 
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Det har også blitt tid til litt reising. Høydepunktet er turen til Comosjøen (nord for Milano) og 

Venezia. I Como fikk vi oppleve storslått natur ved starten av Alpene, og Venezia må bare 

oppleves. Det er en utrolig fin by med en enorm historie og spesiell arkitektur. Kanalene 

som går gjennom byen gjorde stort inntrykk på meg. I tillegg ser man hvor sårbart området 

er for at havnivået stiger. Dette ble en skikkelig vekker for meg.  

 

Avslutningsvis vil jeg igjen takke for støtten, som gjorde utvekslingssemesteret mitt mer 

overkommelig. 

 

Med vennlig hilsen 
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