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Reseberättelse – Mexico, Tecnologico de Monterrey HT18 

Innan avresa 
Jag visste redan när jag började på KTH att jag ville göra en utbytestermin och att jag inte ville åka till 
Europa. Efter att ha läst en del reseberättelser bestämde jag mig för att söka till Mexiko som 
förstahandsval. Det kändes kul att få uppleva helt nya kulturer från ett land som jag aldrig tidigare 
besökt, samt öva på sin spanska. Min familj var väl inte lika glada över mitt beslut då dem uppfattade 
Mexiko som väldigt farligt land, men jag är väldigt glad att jag inte lyssnade på dem.  

Jag hade redan alla vaccinationer som behövdes men det kan vara bra att kolla upp innan man åker, 
och i god tid då vissa vaccinationer kräver flera sprutor eller en längre kur. Visum löser sig på plats då 
man flyger in i México får man automatiskt ett turist-visum som är giltigt 180 dagar i landet som 
svensk medborgare. Tänk även på att om du mellanlandar i USA så krävs det ESTA visum.  

Eftersom jag åkte utanför Europa kunde jag inte få Erasmus stipendiet, men KTH erbjuder ett annat 
stipendium du kan söka som innefattar ett bidrag på 8000kr från KTH, vilket jag rekommenderar att 
göra.  

Efter att ha blivit antagen till universitet fick jag redan i juni ansöka om kurser, men ett tips är att inte 
ta det allt för seriöst då minst hälften av kurserna som var valbara ändrades senare, antingen gick de 
inte på det språk som var sagt eller så gick de inte alls, men bli inte avskräckta av det, allt löser sig till 
slut.  

Ankomst 
Efter antagningsbeskedet till universitetet fick jag ett informationsbrev från skolan där alla viktiga 
datum för terminen fanns med, samt sista datumet för att ansöka kurser och när jag skulle befinna sig 
på universitetet. Under sommaren anordnar även skolan en spanskakurs om man vill åka dit innan 
terminsstart och gå den intensivkursen. Veckan innan själva skolan börjar har skolan en infovecka för 
internationella studenter, då finns det tid att fixa med kurser samt lära känna campus. Det finns även 
två ”fadder” organisationer som anordnar middagar, resor, fester osv. ”Integrate” och ”ISE”.  

Boende 
Efter jag hade blivit antagen till universitetet kom jag i kontakt med en tjej som jobbade för ISE- 
International Student Embasy, som erbjuder hjälp att fixa boende. http://www.isefamily.com 

Torres tec och Villas tec,är två lägenhetskomplex där det nästan enbart bor studenter. Där finns det 
vakter dygnet runt och både gym och pool. Det tar ungefär fem minuter att gå från dessa ställen till 
skolan, men det går även skolbussar var 30:e min precis utanför om det föredras. Detta var mitt rum, 
jag delade en lägenhet med två andra tjejer, men hade eget sovrum samt badrum. Jag betalade ungefär 
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3000kr i månaden.  

 

Det finns även ett annat lägenhetskomplex som heter Garza Sada, det är dock något dyrare än Torres 
och Villas samt lite längre bort från skolan, men en större pool och fräschare gym.  

Ett annat alternativ är att bo på campus, men det är nästan inga som gör det för reglerna där är väldigt 
strikta och du som är tjej får inte gå ut efter 22.00 på kvällen.  Där är det även nolltolerans mot 
alkohol.  

Universitetet och studierna 
Universitetet och undervisningen skiljer sig mycket från KTH. En stor skillnad är att alla föreläsningar 
är obligatoriska, beroende på hur stor kurs du läser är du endast tillåten att missa tre till sex lektioner. 
En annan stor skillnad är att det delas ut läxor från lektion till lektion som sedan räknas in i ditt 
slutgiltiga betyg. Under terminens gång är det mellan två till tre delprov  i varje kurs och sedan i slutet 
av terminen är det slutprov. Oftast är delproven lite mindre värda än slutprovet men det beror lite på 
hur läraren har valt att lägga upp kursen. Något som är skönt är att alla lektioner har ett fast schema så 
varje vecka ser likadan ut så man kommer snabbt in i rutiner. En annan sak som skiljer sig från KTH 
är tiderna då man kan han lektioner. Lektioner sker mån-fredag mellan 07.00-21.00. Dock har du 
möjligheten att planera hur din vecka ska se ut beroende på vilka kurser du väljer samt vilken 
veckodag och tid, många kurser har flera olika klasser så man kan planera in så man får ett bra 
schema. Jag hade turen att jag kunde göra så jag endast hade lektioner mellan mån-tors så jag hade 
möjligheten att resa på helgerna.  

 

Universitet är det största i Mexiko, och har väldigt stort utbud av kurser. Om man endast vill läsa 
kurser på engelska är utbudet lite mindre i teknikkurserna än i kurser inom ekonomi och liknande. 
Universitet erbjuder spanskakurser samt även kurser i mexikans kultur som många utbytesstudenter 
läser.  

Campuset var väldigt stort och till skillnad från KTH ligger allt på ett och samma ställe, och är 
inhägnat så du måste att ha ett passerkort för att kunna komma in på området. Runt om på campus 
fanns även väldigt mycket djur, fåglar, påfåglar, ankor, rådjur och mycket annat. Dom hade även en 
ankdamm som var full med fåglar.  

 

 

Figur 1 Utsikt över en del av campus Figur 3 Takterassen i biloteket Figur 2 Takterassen i bibloteket med 
utsikt över sierro de lasilla 
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Kurser 
Jag läste kurserna:  

MA2009 Matematicas III 

IN2025 Evaluacion y administracion de proyectos 

IN3035 Analisis mejoramiento de sistemas de manufactura 

M2003 Sistemas para la generacion de energia  

Kvalitén på kurserna skilde sig väldigt mycket åt beroende på vad man fick för lärare. Projektkursen 
(IN2025) var väldigt rolig man ganska svår, då vi var tvungna att göra ett projekt på ett företag. Det 
blev lite komplikationer eftersom våra handledare på företaget inte kunde ett ord engelska så all 
kommunikation var tvungen att ske på spanska. Annars tycker jag kurserna var bra i övrigt.  

Jag valde att läsa en kurs på distans från KTH, för den motsvarande kursen jag hittat blev inställd när 
jag kom till Mexiko och jag lyckades inte hitta en annan kurs som passade. Detta är inget att 
rekommendera då det var jobbigt att läsa en kurs på distans som inte är anpassad för det. Men jag är 
glad att jag hade så hjälpsamma lärare från mitt program som hjälpte mig att fixa allt.  

Staden och landet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tyckte Mexiko var ett fantastiskt land, det fanns otroligt mycket att resa och uppleva samt mycket 
varierande miljö. Jag försökte att resa så mycket som möjligt under min tid i Mexiko och på kartan 
visas de platser jag besökte. Något annat som jag älskade med landen var deras mat, så fantastisk gott 
att äntligen få äta riktig tacos.   
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
• Försöka att optimera och planera dina studier så mycket som möjligt så du har tid att resa och 

uppleva landets kultur, då Mexiko har mycket att erbjuda. 

• Stressa inte upp dig i onödan om du inte har boende och kurser klart innan du kommer ner, 
allt löser sig.  

• Ha kul och njut av ditt utbyte och ta vara på tiden det kommer gå fort!  

 


