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Av Johanna Axelsson, I-12
TECNUN

Jag har studerat 2 månader på Universidad de Navarras ingenjörsskola som heter TECNUN.
TECNUN ligger i staden San Sebastián som ligger i Baskien i norra Spanien.
San Sebastián, eller Donostia som är stadens namn på baskiska, är en trevlig och fin stad.
Eftersom San Sebastián ligger i Baskien pratas det även baskiska. Baskiska är ett isolerat
språk som inte har några gemensamma rötter med något annat språk vilket gör att det låter
speciellt. Alla som bor här kan dock prata spanska.
Landskapet i baskien är otroligt vackert. Mycket berg och kullar. Ett böljande bergigt grönt
landskap är en bra beskrivning. Tycker man om att vandra, klättra och vara ute i naturen är
detta ett paradis.
Människorna från baskien som jag har träffat här är jättetrevliga och jag har fått uppleva en
del av baskien som jag troligtvis inte skulle ha gjort annars, i alla fall på samma sätt.
Gemenskapen bland utbytesstudenterna har även den varit bra. Det är en relativt liten
mängd utbytesstudenter på TECNUN då skolan i sig inte är så stor. Vi var ungefär 30 stycken
utbytesstudenter totalt från Sverige, Tyskland, Italien, USA och Frankrike.
Boende här är relativt lätt at få tag på om man är van vid Stockholms bostadsmarknad. Jag
var på ganska många visningar och mitt boende blev jag nöjd med. Det kan vara viktigt om
man är frusen att kolla hur det fungerar med värmesystemet då det kan bli rått på grund av
den höga fuktigheten.
TECNUN är en fin och trevlig skola. Den är mycket mindre än KTH och att gå mellan
klassrumen som ligger längst ifrån varandra tar bara 5 minuter, lite skillnad från att gå från Ehuset på KTH till Albanova! På TECNUN hade alla passerkort eller inläst fingeravtryck som
användes för att komma in i skolbyggnaderna. Alla har matrast samtidigt och äter på samma
ställe. Det finns ett matrum som ligger i samma rum som skolans restaurang/kafeteria och
där äter alla, även lärarna.
Det finns en hel del kurser att välja på på TECNUN. Tyvärr krånglade det mycket med mina
kurser och tillslut visade det sig att de kurser jag skulle kunna tillgodoräkna i min utbildning
på KTH inte skulle gå att läsa av olika skäl. Därför valde jag att åka tillbaka till KTH i period 2
för att fortsätta mina studier.

