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Viva Mexico!
Innan avresa
Jag sökte utbytesstudier i Mexiko för att jag ville öva på min Spanska. Jag ville utanför Europa och
tyckte att Mexiko var ett spännande och bra val! Jag hade även pratat med andra som hade varit i
Mexiko och alla hade pratat mycket gott om det. Samtidigt är Mexiko ett väldigt stort land och det
finns mycket att upptäcka inom landet. Eftersom jag inte hade varit i något Latinamerikanskt land
innan och såg därför detta som ett perfekt tillfälle att lära mig och upptäcka nya saker!
Det var ganska många förberedelser inför utbytet. Jag vaccinerade mig och försökte hitta kurser som
överensstämde med min studieplan på KTH. Tecnológico de Monterrey har väldigt många olika
campus spridda runt om i landet och det gällde att bestämma sig för vart i Mexiko jag ville åka. Jag
valde campuset som finns i Guadalajara. Jag hade hört mycket fint om staden och att den hade ett bra
geografiskt läge om man vill passa på att resa till andra ställen i Mexiko. Det kan dock vara lite klurigt
att hitta kurser online. Dels finns det väldigt lite information gällande kurserna och vad de innefattar
och det kan vara svårt att navigera runt på sidan. Men detta löser sig när man väl kommer på plats.
Ankomst
Jag var i Guadalajara cirka fyra dagar innan introduktionsveckan började. Jag hade redan fixat boende
och tog några dagar för att lära mig området och köpa saker till mitt boende. Introduktionsveckan var
väldigt roligt. Det finns en faddergrupp som heter Tripple W och de hade anordnat en mängd olika
aktiviteter för att alla skulle lära känna varandra. De anordnade aktiviteter runt om i staden och visade
oss runt på campus. De är väldigt hjälpsamma och man känner sig mer än välkommen! Det finns även
möjlighet att bli upphämtad på flygplatsen när man ankommer.
Ekonomi
Jag fick resebidrag från KTH och även stipendium från Carl Erik Levins stiftelse. Mexiko är ett väldigt
billigt land och man klarar sig väldigt bra på CSN. Det som kan komma att kosta mycket är alla resor
som man gör! Mat och boende i Mexiko är väldigt billigt i jämförelse med Stockholm vilket är cirka
dubbelt eller tre gånger så dyrt. Det kan dock vara bra att tänka på att man lätt gör av sig med mer
pengar då man går på många event, äter ute eller reser runt. Det finns ett stipendium som man kan
söka från den mexikanska ambassaden i Sverige. Detta är värt att kolla upp! Tyvärr fick jag inte reda
på detta stipendium förens deadline hade passerat. Denna är ganska tidig så det är bra att vara ute i
god tid.
Boende
Jag hittade boende innan jag kom till Mexiko. Denna hittade jag på en facebook sida där en annan
utbytesstudent hade ett rum att hyra ut. Man kan dock vänta med att skaffa boende tills man är på
plats. Det är väldigt lätt att hitta boende och det finns hur mycket som helst att välja mellan. Jag bodde
nära campus med cirka 10 minuters gångavstånd. Många utbytesstudenter väljer att antingen bo nära
campus eller nära city. Om man bor i city så kan det ta cirka 40 minuter att ta sig in till campus, något
som kan vara bra att tänka på om man har många kurser. Trafiken kan vara jobbig på morgonen och
det är obligatorisk närvaro på föreläsningar så man vill inte komma sent. Det finns för och nackdelar
med båda ställena. Om man bor nära campus är det då istället längre in till stan. Jag bodde i ett hus
med tre andra utbytesstudenter och trivdes väldigt bra med det. Vissa väljer att istället bo hos en
mexikansk familj och detta är ett väldigt bra alternativ om man vill öva på sin spanska.
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Universitetet och studierna
Campuset är väldigt stort och fint. Det finns ett fint gym och mycket att göra under dagarna. Man kan
engagera sig i sport, måleri, dans, musik och så mycket mer! Den största skillnaden mot KTH är att
föreläsningarna i Mexiko är obligatoriska och man måste ha en närvaro på minst 80%. Studienivån på
Mexiko är lägre än vad den är på KTH. Svårighetsnivån är inte hög men det finns mycket mindre
läxor,. Detta är också en stor skillnad jämfört med KTH och något som jag inte gillade i början.
Klasserna var mycket mindre än på KTH och detta är något som jag tyckte var väldigt positivt. Det ger
en möjligheten att få en närmre kontakt med läraren och de andra studiekamraterna.
Kurser
Jag läste följande kurser:
Business Model Innovation, Innovation in Dynamic Business Environments, Quality Management
Strategies och Optimization models. Alla dessa tillgodoräknande jag för mina obligatoriska kurser på
KTH (ME2312 och SF1811). Jag läste även en spanskakurs på intermediate level.
Innan man åker iväg på utbytet gör man en preliminär plan på vilka kurser man vill läsa. När man väl
är på plats kan man inse att en kurs inte finns eller att den inte ges på engelska. Under
introduktionsveckan har man möjlighet att ändra sina kurser om det så behövs, om en kurs
exempelvis inte motsvarande sina förväntningar. Jag fick göra detta så tyvärr hade jag inte ett
preliminärt godkännande av tillgodoräknande innan jag åkte. Dock så gick det bra med mina kurser
och jag fick dem tillgodoräknade i efterhand när jag var tillbaka på KTH.
Jag lyckades hitta en mattekurs men det var generellt enklare att hitta businesskurser på
utbytesuniversitet. Kursutbytet varierar från campus till campus och man kan få en indikation på vilka
kurser som ges. Men det mesta faller på plats när man väl är framme. Jag har en restkurs från KTH
som jag inte hittade någon motsvarighet till. Man ska dock inte avskräckas om kurserna inte går ihop
till 100%, det löser sig alltid till slut och man får en fantastisk erfarenhet!
Staden och landet
Jag älskade Mexiko. Självklart finns det saker som skiljer sig ganska mycket i jämförelse med Sverige,
exempelvis trafiken och vissa säkerhetssaker man ska tänka på, men det finns så mycket att upptäcka i
landet. Maten är otroligt god och folk är vänligt vänliga och bemötande. Jag reste väldigt mycket inom
Mexiko och ändå hade jag inte tid att se allt. Det finns all från rik kultur, tropiska stränder, öken och
historiska platser. Jag fick även möjlighet att öva på min spanska, något som hade varit mitt mål från
början. En stor skillnad är tempot i Mexiko. Saker tar oftast lite längre tid än i Sverige och ibland
fungerar det inte som det ska. Samtidigt tyckte jag att det var en jättebra möjlighet för mig att öva på
att sakta ner mitt tempo och inte ha en sådan brådska med allt.
Fritid och sociala aktiviteter
Campuset erbjuder väldigt mycket att göra. Jag tränade mycket och tog även kurser i akvarellmålning.
Det finns alltid något som man kan göra varje dag, allt från middagar till fester. Som tidigare nämnt så
reste jag väldigt mycket när jag kunde. Alla andra utbytesstudenter var väldigt trevliga och öppna.
Mexikanarna som studerade på campus var väldigt välkomnande och uppgicks mycket med
utbytesstudenterna så man lärde även känna många mexikanare. Många hus har tillgång till pool så
det var otroligt skönt att lägga sig i solen efter en dag i skolan.
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