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Hola, är du redo att ha den bästa universitetsterminen i ditt liv? 

Innan avresa 

Anledningen till att jag sökte utbyte var för att jag alltid har velat testa på att bo utomlands och en 

termin kändes som ett perfekt första steg för att få känna på om det var något för mig. För mig blev det 

en termin i Valencia, Spanien. Klimatet, maten och kulturen var något som lockade mig med Spanien 

och idag är jag tacksam för att det var just Valencia och Spanien som jag fick spendera en hel termin i. 

Innan jag åkte rekommenderades det att ens spanska hade en B2 nivå, jag hade inte läst spanska på 

sex år och fick boka ett möte med språkenheten på KTH för att testa min nivå. Jag fick göra en 

grammatik och ett läsförståelsetest hemifrån samt träffa en lärare och ha hörövning och en 

konversation på spanska. Jag hade B1 nivå och en rekommendation om att läsa en kurs i spanska, nivå 

B2. Jag anmälde mig då till en introduktionskurs i spanska som universitetet i Valencia erbjöd alla 

studenter, denna kostade 260 EUR, kursavgiften får man igen från KTH, dock får du stå för boendet 

själv. Jag betalade ca 280 EUR för ett delat dubbelrum i en lägenhet med 4 personer. Kurser gav även 

4 hp, dock tyvärr inget som kan tillgodoräknas i Fastighet och Finans programmet, men det är CSN 

berättigat. 

 

Ankomst 

Jag åkte först på språkkursen som erbjöds av universitetet i staden 
”Playa de Gandía”, som ligger 1 h med tåg söder om Valencia.  Jag 
var på plats 1 dag innan kursen började för att komma på plats och 
träffa de andra studenterna som jag delade lägenhet med. Under 
dessa två veckor gick man i skolan 4 h på förmiddagen och på 
eftermiddagarna och kvällarna fanns det en organisation som 
ordnade aktiviteter och middagar. För att få vara med på 
aktiviteterna och några middagar betalade man ca 15 euro, detta 
valde alla 150 personer att göra och jag rekommenderar det starkt. 
Under dessa två veckor kommer du att lära känna många 
internationella nya kompisar och ha det superkul! Jag delade 
lägenhet med tre andra tjejer och dessa blev mina närmsta vänner 
resten av terminen. Vi bodde i ”Apartments Biarritz” och njöt av 
den här soluppgången till frukost varje morgon. 
 
 
Efter två veckor i Gandía var det dags att börja universitetet i 
Valencia. Det var oklart när, hur och var kurserna skulle börja och 
om det skulle vara något introduktionsmöte. Mitt tips är att gå med 
i Facebook-grupper och Whatsupp-grupper som heter något i stil 
med ”Erasmus Valencia 20XX”, där kan man kommunicera med 
andra studenter i samma sits och få information. Jag gick till min 
fakultet ”Business Administration and Management” på måndagen 
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och där visade det sig att alla andra internationella studenter inte heller hade fått någon information. 
Väl på plats ordnade det internationella kontoret ett informationsmöte angående hur man registrerade 
sig till kurser online samt öppettider osv. Jag rekommenderar alla att söka en mentor, han var ett stort 
stöd i början samt under hela terminen då han gick på samma fakultet och kunde visa runt på 
universitetet och svara på frågor om kurser. Det fanns även en internationell ”kår” som hade hand om 
alla internationella studenter, ”ESN”. De hade en välkomstlunch där de bjöd på paella och hade 
tävlingar.  

Ekonomi 

Alla utbytesstudenter som åker inom Europa får Erasmus stipendiet. Jag fick 70% av stipendiet (ca 

1200 EUR) innan jag åkte och kommer att få 30% nu när jag kommit hem och är klar med utbytet. Jag 

hade bidrag och det vanliga lånet från CSN utöver stipendiet. Jag upplevde att man hade nog med 

pengar, men vill resa och göra andra extragrejer under utbytet kan det vara bra att ha sparat pengar 

innan man åker iväg. Jag tog tex en tenniskurs på universitetet som kostade 120 EUR samt reste till 

Ibiza, Marocko och runt om i norra och södra Spanien under terminen. I Spanien är det billigare att gå 

ut och äta och dricka än vad det är i Sverige. På en av mina favoritrestauranger kunde man tex få en 

trerättersmeny för 12 EUR. Annars lagar man mycket mat med sina kompisar eller de man bor med, 

både trevligt och billigt! 

Boende 

Jag la många timmar på att surfa runt bland olika sidor flera månader innan utbytet helt i onödan. 

Självklart är det bra att försöka finna ut hur mycket du är villig att betala, om du vill dela lägenhet med 

andra (alla som jag träffade gjorde det) samt i vilket område du vill bo i. Dom flesta ordnade boende 

precis innan dom åkte ner eller under språkkursen i Gandiá. Jag var i Valencia i tre dagar innan 

språkkursen och försökte känna av i viket område som ja ville bo i. Jag föll snabbt för ett centralt och 

restaurangtätt område som heter ”El Gran Via”. Jag hittade sedan ett rum via sidan ”Uniplaces”, där 

kan man tyvärr inte se rummet i verkligheten innan man bokar det, men det fanns bilder och 

hyresvärden var godkänd av sidan vilket gjorde att jag bokade utan att ha sett den.  

Jag bodde i en fin lägenhet med högt i tak och 

stuckatur samt delade med två andra 

internationella studenter. Jag betalade 380 EUR i 

månaden inklusive vatten & el upp till 40 EUR 

(översteg aldrig denna summa). Mitt rum kostade 

nog mer än de flesta andras, mycket för att jag 

bodde centralt och att mitt rum hade en balkong. 

De flesta studenter bor runt universitetet, bor 

med fler människor samt har mindre rum än vad 

jag hade, de betalade runt 250-350 EUR.  

Det kan vara värt att ta ett rum som har element, 

air-condition och/eller fläkt. På sommarn blir det 

otroligt varmt och utan fläkt hade jag aldrig 

kunnat sova, samma sak när det började närma 

sig vinter, det är varmt på dagarna men på 

nätterna blir det kallt och husen är inte isolerade 

på samma sätt som hemma i Sverige vilket gör att 

det blir otroligt kallt inomhus. Inhandla mysiga 

tofflor (Primark har ett stort utbud och de är 

billiga!!)                                                                                        

             Mitt rum i Valencia 

https://www.uniplaces.com/accommodation/valencia
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Universitetet och studierna 

Jag läste på ”UPV Universitat Politècnica de València” som är stort i jämförelse med KTH. Nästan alla 
läser till ingenjörer eller arkitekter som på KTH och sedan finns det en liten fakultet Business 
Administration and Management som jag läste på. På skolan finns det ett stort utbud av olika sporter, 
och det känns som en ministad, då det finns allt ifrån apotek, bank, caféer, frisör & spa, sportbutik, 
blombutik och en doktor på campus. Tycker man om att träna kan jag rekommendera universitetets 
sportkort (40 EUR för en termin) som ger tillgång till ett gym, gruppträningar, fotbollsplan, boka 
tennis, paddel, vollyboll och klättring gratis samt en friidrottsplan där man kan springa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisbanorna på skolan 

                 Palmer på skolområdet 

Det var stor skillnad på undervisningen mot KTH, jag hade 5 kurser samtidigt under terminen istället 

för 2 i taget. Universitetet ville att man skulle läsa alla kurser på spanska för att lära sig, jag gjorde 

istället tvärt om, hade alla kurser på engelska. Jag tyckte att det var en utmaning att läsa kurserna på 

engelska och är osäker på om jag hade klarat mina kurser om jag läst dom på spanska. Dock 

rekommenderar jag alla som har spanskan färsk att göra detta, jag hade inte pluggat spanska på sex år 

(förutom två veckor intensivkurs i Gandía). Många väljer att läsa spanskakurser under terminen, detta 

valde inte jag att göra då jag hade svårt att få in det i schemat samt att jag inte kan tillgodoräkna språk 

i min utbildning. 

 

Kurser 

Kurserna är i regel 6 hp eller 4,5 hp och man måst närvara på ca 80% av all undervisning (på de flesta 

kurser). En stor skillnad mot Sverige är att en del av betyget beror på hur mycket man deltar på 

föreläsningarna, betyget utgörs alltså av deltagande, projekt samt tenta. Man har så kallade ”mid-

terms” i mitten av terminen då man tentar av halva kursen och sedan tentar man av den andra halvan i 

slutet av kursen. Det är inte ovanligt att man har 4-6 tentor på en vecka beroende på hur många kurser 

man läser. Jag hade svårt att få ihop mitt schema i början vilket ledde till att jag läste 24 hp istället för 

30 hp, detta var för att jag läste kurser från olika årskurser vilket gjorde att kurserna krockade i 

schemat. Ett tips är att läsa kurser från samma år för att få ihop schemat på bästa sätt. I Spanien är en 

kandidat 4 år, se nedan för de kurser som jag läste. 

 

https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
https://www.upv.es/
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11751 – Financial Management (år 4): Min tyngsta kurs under terminen, mycket teori och 

deltagande i klassrummet. Handlar om finansiella system och kapitalmarknaden.  

11757 - World Economy (år 2): Spännande och nyttig kurs, mest föreläsningar samt ett 

grupparbete. Handlade om global ekonomi och internationell handel. 

11767 - Ethics and Corporate Social Responsibillity (år 4): Spännande och tänkvärd kurs, 

mycket diskussioner kring etik och moral samt företags sociala ansvar i dagens värld. Utöver 

föreläsningar och diskussioner hade vi ett grupparbete.  

13307 - Business Communication in English (år 4): Föreläsningar och praktiska föreläsningar. 

Nyttig kurs för den som vill bli bättre på att hålla föredrag på engelska, utöka sitt ordförråd inom 

business samt bli bättre på engelska.  

13973 - Digital Economy (år 4): Föreläsningar varvat med praktiska datorlaborationer. Den mest 

praktiska kurs jag läst då vi fick skapa en egen hemsida med webbhandel för en produkt vi skapade 

själva.  

 

Staden och landet 

Jag fullkomligt älskar Valencia och jag superglad för att har bott en termin i 

staden. De har en perfekt blandning av stad, strand, restauranger och 

kultur, det finns alltid något att göra. En av de saker jag uppskattar mest är 

hur lugn kulturen är, aldrig någon stress, något som var svårt att anpassa 

sig till i början.  

Besök centrala matkmarknaden och njut av färsk frukt eller en god 

enpanada (pirog) som du köper med dig när du kikar in staden, missa inte 

street arten som finns i området el Carmen. Ett tips är att gå på en street art 

tour som ”Free tours Valencia” erbjuder! Passa på att besöka Valencias City 

of art and science som består av museum, konserthus och häftig arkitektur. 

Värt att tänkta på: Dom flesta supermarkets är stängda på söndagar, ha 

alltid kontanter, säg alltid hej (Hola, Buenas) och hej då (Hasta luego). 

   

   

             

                                      Torres de Serranos 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns otroligt mycket kul att göra både på och utanför skolan! I skolan kan man gå kurser i tex 

paddel, tennis, vollyboll. Jag tog en nybörjarkurs i tennis, hade två lektioner i veckan och fick betala 

120 EUR för EN HEL TERMIN!! I sommars hängde man ofta på stranden, där finns det matställen och 

man kan spela vollyboll. En oas mitt i staden är Turia parken, där finns det löparspår, lekparker, 

caféer, fotbollsplaner och utegym. Tycker man om fotboll kan man gå och se Valencia CF på 

fotbollsstadion Mestalla, otroligt mäktig känsla! Man kan även passa på att springa världens plattaste 

halvmaraton eller helmaraton som går i Valencia, eller bara heja på och delta i den härliga 

stämningen! 
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Mestalla – Valencias fotbollsstadium              Löparspår i Turia parken 

   

 

Under min utbytestermin var jag även iväg på 

två resor med organisationen ”Happy Erasmus”. 

Jag åkte till Marocko och Ibiza, mycket billigare 

än om man hade rest själv från Sverige då de får 

mängdrabatt på resorna. De har både längre 

resor men även dagsutflykter och är ett perfekt 

sätt att lära känna nya människor på! Alla är 

vänliga och nyfikna på att lära känna människor 

från andra länder och man lär känna vänner från 

världens alla hörn! 

 

              Marocko 

Jag har även testat ett gäng olika restauranger och brunchställen under min utbytestermin. Om du 

gillar brunch testa: Dulce de Leche, La más Bonita (den som ligger vid Patacona), Savory, Almalibre 

Açaí Bar, Raw Cocoa och Bastard. Bland mina favvo restauranger finns, Turqueta, San Tomasso och 

Restaurante Oslo. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Under min tid i Valencia valde jag att cykla till och från skola och aktiviteter. Det finns ett bra system 

som heter Valenbisi, kostar ca 40 euro för ett helt år och då kan du cykla 30 minuter gratis och 

överstiger du 30 min betalar du per minut. Man kan hitta närmsta station och byta cykel för att en ny 

30-minutersperiod ska börja =). Det är för det mesta otroligt smidigt, skön start på dagen, man 

behöver aldrig vänta på bussen och får frisk luft. Nackdelen är när det inte finns några cyklar eller 

stationerna är fulla, dock tycker jag att fördelarna överväger.  

Passa på att hyra en bil och upptäck Spanien med dina nyfunna vänner. Det behöver inte bli särskild 

dyrt om ni är minst fyra personer som delar på hyrbilskostnaden och ett AirBnB. Jag var bland annat i 

Granada i södra Spanien och i Rioja, Bilbao, San Sebastian och Zaragoza i norra Spanien.  



     

     

 

 

 

 6 (6) 
 

 

Besök på Alhambra med Sierra Nevada i bakgrunden Gaztelugatxe i norra Spanien – kanske 

någon som känner igen från Game of 

Thrones?  

Jag hade kunnat skriva en hel uppsats om mina upplevelser och saker att göra så tveka inte att höra av 

dig om du vill ha fler tips om resor inom Spanien, bästa träningsklassen på universitetet eller den 

bästa brunchen i Valencia.  Hör av dig på Michellesnogren@gmail.com 

//Michelle 

 


