
 
Mitt namn är Robin De Maria och jag är 25 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Göteborg 
och förutom några vändor i Sälen, har jag alltid bott här. Jag läser mitt tredje år på Æ. I 
gymnasiet läste jag samhällsvetenskap på Polhemsgymnasiet.  
 

• Hur hamnade du på Æ?  
Under min gymnasietid insåg jag att jag inte alls visste vad jag vill göra. För att bredda mina 
möjligheter valde jag att läsa Teknisk Basår på Chalmers. Jag hade fångat intresse för 
industriell ekonomi, utan att egentligen veta vad det innebar. Under mitt år på Tekniskt Basår 
fick jag upp ögonen för fler utbildningar. Stadsplanering har alltid varit ett intresse för mig 
och därav fångade samhällsbyggnadsteknik min uppmärksamhet. När det var dags att söka 
linje valde jag faktiskt att söka just det. Sommaren kom och med det arbete. Mitt fokus 
flyttades från att studera till att jobba. När sommaren kom till sitt jag slut kände jag mig vilsen 
och fast. Då valde jag att lägga min plats på Chalmers på hyllan för att uppleva andra saker. 
Tre år senare, efter att ha säsongat och gjort den obligatoriska backpackerresan till Asien, var 
det dags att ta tag i studierna. Jag gick in på Chalmers hemsida, läste om alla utbildningar, och 
hittade Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik. En utbildning 
som verkade passa mig perfekt.  
 

• Hur hörde du talas om Æ? 
Genom Chalmers Hemsida 
 

• Vad tycker du är bäst med Æ? 
Jag brukar dela upp det i två delar, utbildningen och det sociala. Utbildningen ger en stor 
bredd och för mig som känner mig delad mellan de tekniska ämnena och samhällsvetenskap 
får jag det bästa av båda världar. Kurserna vi läser känns relevanta för vad vi ska jobba med. 
 
Angående det sociala är det bästa att vi är en liten sektion. Detta skapar en möjlighet att lära 
känna alla och även de som läser i de andra åren. Vi har en tight gemensamhet på sektionen 
och alla hjälper varandra. Klasserna är ungefär i storlek med klasserna på en gymnasieskola. 
Jag gillar att det känns mer personligt och vännerna jag skaffat motiverar mig när det känns 
tufft och får mig att vilja studera.  
 

• Vet du vad du vill jobba med? 
Jag har fattat intresse för fastighetssidan. Jag vill vara med och utveckla fastigheter och skapa 
nya miljöer. Jag vill utnyttja oanvända ytor i staden och skapa en större attraktivitet. Även 
förvaltning intresserar mig. Jobba mot en kund och förbättra deras upplevelse i uthyrda ytor.  
 

• Vad tycker du om Chalmers? 
Jag tycker Chalmers är en fantastisk skola. Jag har via det stora föreningslivet som finns på skolan fått 
lära känna människor från andra sektioner och uppleva allt som campus har att erbjuda. Det var lite 
som att ny värld öppnade sig när jag började här. Jag är glad för att få gå på Sveriges högst ansedda 
tekniska högskola.  

 

 


