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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Gabriel Kurt  HT21 
Utbytesuniversitet     
Universitat Politecnica de Valencia UPV 
Utbildningsprogram     
Civilingenjör Energi och miljö 
     
     

6 månader utbyte,livstid av minnen 

Innan avresa 
Jag bestämde mig redan under mitt andra år på KTH att genomgå ett utbyte, dels på grund av 
berättelserna från tidigare KTH elever. Den största anledningen var dock möjligheten att utforska ett 
land där jag inte talar språket och möjligheten till personlig utveckling. Jag har alltid älskat att resa, 
utforska och sätta mig själv på ”obekväma situationer”, för det är då jag lär mig som mest. Efter att ha 
gått igenom värd universiteten som KTH erbjöd, bestämde jag mig direkt för Valencia, Spanien. 
Anledningen för Valencia var möjligheten att lära sig ett nytt språk samt det varma klimatet. 
Förberedelserna inför avresan var att börja studera Spanska på KTH, rekommenderar detta, 
Paloma(Spanska lärare i KTH) är en otrolig lärare.  Andra förberedelser innefattade att genomgå 
UPV(Värduniversitets) ansökan, av att skicka in preliminära kurs val och dokument som tillfrågades. 

Ankomst 
Terminen började den 16 september, men finns en Spanska introduktion kurs på Gandia, runt 1 timme 
från Valencia med tåg som börjar runt 20 augusti.  Personligen, kunde jag inte delta på introduktion 
kursen men jag har fått höra att det var ett bra sätt att lära känna folk. Förutom att du får lära dig det 
Spanska språket, finns en massa aktiviteter under introduktions kursen. Jag fick inget organiserat 
mottagande eller fadder när jag anlände till skolan men en massa aktiviteter presenteras hela tiden av 
ESN Valencia(Erasmus Valencia) innan terminsstart och samt under kurs gång. Generellt så finns det 
mycket fester/aktiviteter som pågår hela tiden här i Valencia, men aldrig så mycket som innan 
terminsstarten, Strandfester, stora samlingar av erasmuselever i parker är någonting du borde 
förvänta dig.  
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Ekonomi 
Förutom CSN och Erasmusbidraget går det att även ansöka för andra stipendium exempelvis Svensk-
spanska stiftelsen(https://svenskspanska.se/). Beroende på hur du vill på bo I Valencia kommer 
kostnaderna skilja dramatisk. Ifall du bor med flera personer, Student korridorer kostar det runt 340-
450 Euros per månad. Ifall du vill bo Ensam kan det kosta mellan 550-800 euro, dessa priser är under 
perioder då en massa Erasmus elever anländer, de minskar alltså runt 1 månad efter termin start. Det 
är normalt för mäklare att lägga ut annonser på lägenheter på hemsidor, vilket kräver att du måsta 
betala provision till mäklaren när du skriver på kontraktet. Provisionen går oftast på 50-100% av en 
månadshyra. Ett viktigt tips för att spara pengar, är att förhandla ner priset på din hyra, detta är 
normalt i Södra europa. Typiska mat affärer här är CONSUM/Mercadona som har i princip allt du 
behöver. Skaffa Valenbisi kort,cykel hyrtjänst för 30 euro per år, Tillåter dig att använda cyklar runt 
om Valencia. 

Boende 
Idealista, är den typiska hemsidan de flesta elever på Valencia använder för att hitta boende. Blasco 
Ibanez är ”student området” med billiga barer och konstant festande i helgen samt vardagarna innan 
termin starten. Cabanyal är lokaliserat nära stranden, området innehåller långa gator med färgglada 
små charmiga byggnader. Området anses vara platsen för många ficktjuvar, personligen upplevde jag 
inga som alls problem. Det gäller bara hålla kolla om sakerna och att använda sunt förnuft. 
Personligen valde jag att bo på ”Old Town”, område med rikt kulturarv som är lugnt men nära till 
nattlivet. Skriv gärna till mig på Facebook om ni behöver hjälp med boende. 

https://svenskspanska.se/
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Figur 1 Bilder på Plaza de la Virgen 

 

 
Figur 1 Plaza de Ayuntamiento 

 

 

Universitetet och studierna 
Universitet är definitivt större än KTH men beroende på kurserna kommer du troligen bara hålla dig 
till ett visst område. En massa caféer/ barer finns runt om campus området såsom Simhall, gym, 
Paddel banor e.t.c . Språk kurser erbjuds av skolan under terminens gång. Generellt är studienivån 
enklare här men du studerar flera kurser samtidigt vilket innebär mer uppgifter. Ifall du väljer att 
studera Spanska och får välja lärare, rekommenderar jag Javier som spanska Lärare. En otroligt bra 
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spanska lärare, hälsa på honom från mig, Gabriel”The crazy Swede” så kommer du bli hans favorit 
elev.  

Kurser 
Kurser kan sökas upp här, https://aplicat.upv.es/buscasiupv-app/?p_idioma=i , eller googla UPV 
search tool. Tips är att se till att kurserna är på Engelska och inte krockar med varandra(du får schema 
närmare kurstart för att undvika detta). Kom ihåg att det är effektivt och snabbt att ändra kurser på 
plats, ifall du inte gillar en kurs kan du enkelt byta några dagar innan. Kurserna på Valencia har lägre 
ETCS(4.5-6) vilket innebär att du kommer studera fler kursen samtidigt.  

Personligen valde jag att bara studera 25,5 ECTS/HP anledningen var att fokusera på Språk inlärning 
och njuta av min tid här.  

Kurserna jag valde var (Sök dessa kurser på länken ovan för mer djupgående info): 

34079 Environmental impact assesment: Enkel kurs med focus på LCA-inlärning med SIMAPRO. 

34082 Techno economical assesment of energy system: Energi och ekonomisk analys av byggnader, 
mycket värmelära, lär sig verktyg som transys. Kursen var väldigt lärorikt men passade inte mig 
pågrund av min inriktning 

34083 Applied energy technology- Projekt kurs som utgår från energi/värme beräkningar. Projekt 
skapas med tanke på att skapa ett energi system ”off grid” eller energi använding av ett hem. 
Riktningen av projektet kontrolleras ofta av lärarna vilket lämnar mindre rum för kreativitet men är 
oavsett den mest intressanta kursen. 

34084 Introduction to research in energy- En Crash course på “scientific writing”, metoder, verktyg för 
att skriva en master uppsats. Tyvärr, hade vi inte den bästa lärare, som var väldigt monoton och tråkig 
med sitt lärarande. 

Staden och landet 
Valencia är kort sagt en otroligt vacker och charmig stad, det är inte för stort men inte för litet 
samtidigt. Folk, kan inte så prata så bra engelska här, vilket bidrar till autenticiteten i Staden, den är 
inte för ”turistifierad”.  Arkitekturen påminner mycket om den södra europeiska stilen, gamla 
vit/gula/bruna byggnader som är unika och annorlunda än byggnaden bredvid.  

Paella/Pink Tequilla/ Waffle time/ Sangria/ Aqua de Valencia är sakerna man måste testa innan man 
lämnar platsen. Rekommenderar resturangerna Gelatoink(Bästa gelaton testa pistachsmak), San 
tomasso(Italiensk resturang) och Voltaretta(Balinesisk Fusion). 

Klubbar: L’umbracle(Utomhus klubb/otrolig)(Finns bild under), MYA mindre klubbar finns runt om 
hela Blasco Ibanez och Old town. 

https://aplicat.upv.es/buscasiupv-app/?p_idioma=i
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Kom ihåg att Valencia ligger runt om en massa otroliga Ställen som du kan ta dig till relativt billigt. 
Personligen hyrde jag och mina vänner en bil vid två tillfällen för att utforska Spanien samt ta tåg eller 
blablacar(hyrbilstjänst, billigare än tåg i vissa fall) till andra städer. Flyg till närliggande länder som 
Marocko, Portugal och Italien. När det gäller städer att besöka generellt utanför Valencia 
rekommenderar jag Guadalest (liten by med Cyan sjö uppe i bergen), Sevilla(otrolig arkitektur), 
Gibraltar(Brittisk autonom område/Gå upp på AP berget) och Marbella(ifall du gillar att festa)  

 

Fritid och sociala aktiviteter 
Under min fritid i Valencia så gillade jag att styrketräna, gå ut och träffa vänner samt dra till 
Bachatta/salsa lektioner vid ett par tillfällen. Surfing är också en otroligt rolig sak man borde testa här. 
Det finns otroligt mycket att göra I Valencia, det är alltid nånting som pågår, se till att utnyttja tiden 
och njut av resan. Skolan erbjuder exempelvis uthyrning av paddel och tennis bannor för de som har 
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registrerat sig till Skolgymmet. Förutom det, så spenderas mycket tid på Malvarossa beach under de 
varmare månaderna.  

Hållbarhet 
 Valencia har inte den mest effektiva kollektivtrafiken, ibland effektivare med cykel. Valenbisi 
cyklarna, flertal stationer med cyklar som går att hyra med kort, ligger helt utspridda över hela staden. 
De erbjuder ett effektivt och hållbar transport. Skolan har flertal närliggande spårvagnstationer 
dessutom, om du är stressad att ta dig till skolan eller hem går det  att hyra elektriska mopeder(Yego).  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Stressa inte sönder dig över skolan, se till att njuta lite om ni väl ska resa hitåt. Valencia har mycket att 
erbjuda, se till att uppleva lite av det. Kontakta mig gärna genom Facebook(Gabriel Kurt) ifall ni har 
fler frågor. 


	Innan avresa
	Ankomst
	Ekonomi
	Boende
	Universitetet och studierna
	Kurser
	Staden och landet
	Fritid och sociala aktiviteter
	Hållbarhet
	Rekommendationer och övriga reflektioner

