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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Daniel Steding  VT18 

Utbytesuniversitet     

Universitat Politècnica de València  

 
Utbildningsprogram     

Industriell Ekonomi 

     

     

VT18 i Valencia, varmt men även väldigt kallt 

Innan avresa 

Det absolut viktigaste och det mest tidskrävande före avfärd är att försöka 

komponera ihop ett fungerande schema där du kan tillgodoräkna dig mesta 

möjliga. Enligt vår svenska internationella koordinator fick inget överlappa vilket i 

vissa fall kan vara helt omöjligt att få ihop. För mig var det viktigast att inte tentor 

eller examinationer överlappade, men skulle det vara så att du inser att något inte 

passar när du väl kommer ner finns det möjlighet att göra mindre 

omstruktureringar i ditt schema. Tex byta kurs för att viktiga moment överlappar 

eller liknande. Men är det endast mindre saker är de flesta lärarna väldigt 

förstående då det vet vad det innebär att vara Erasmus student och kan antingen 

flytta hela examinationstillfället eller skapa ett nytt tillfälle för dig.  

 

Utöver det är det väldigt mycket papper som ska fyllas i vilket är både 

tidskrävande och tråkigt. Ett tips är att inte vänta till sista sekund att få ditt 

Learning Agreement signerat från både ditt utbytesuniversitet och KTH då det kan 

ta några dagar.  

Ankomst 

Då jag hade mitt boende fixat innan ankomst hade jag haft kortare sms kontakt 

med min roomie angående hur jag skulle transportera mig från flygplats till 

lägenhet. För mig var det endast en tunnelbanelinje på 20 minuter bort, väldigt 

smidigt. Väl där mötte hon mig och visade lägenheten och närmaste mataffär. 

Inga som helst problem, till och med smidigare än att transportera sig från 

Arlanda in till Stockholm C. 

Ekonomi 

I allmänhet är det billigt att både bo och leva i Spanien och främst Valencia. 

Skulle nog kunna säga att allt är betydligt billigare här än i Sverige vilket är 

trevligt då man har möjlighet att göra betydligt mer saker för mindre pengar.  
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Om du inte har gjort det, sök Erasmus stipendium för lite extra pengar. 

Boende 

Jag tyckte att det var både skönt och smidigt att ha boendet ordnat innan jag 

åkte så att jag visste vart jag skulle ta vägen vid ankomst. Jag lade därför lite tid 

innan avresa på diverse hemsidor och appar för att hitta något, det slutade med 

att jag använde appen Roomster för iPhone eller Android för att hitta mitt 

boende. Det var en fräsch lägenhet avsedd för två personer lokaliserad inne i 

centrum, just ovanför tunnelbanestationen Plaza España eller ca 5 minuters gång 

från antingen Angel Guimera eller Xàtiva, dvs väldigt centralt. Dock kan detta 

anses som en aning “off” från studentlivet då de flesta bor runt Blasco Ibañez 

eller i Russafa, men det hade jag inte riktigt koll på innan jag åkte samt att det i 

slutändan inte spelade alltför stor roll då det är väldigt enkelt att ta sig runt i 

Valencia, antingen med tunnelbanan/spårvagnen eller med en Valenbisi (cykel - 

liknande de vi har i Sthlm under sommaren). 

 

Lägenheten delade jag med en brittisk tjej som läser hela sin tandläkarutbildning 

här nere, hon var inne på sitt fjärde år vilket betydde att hon pluggade en hel del 

och hade därför inte alltför mycket tid över till annat. Men det var ett trevligt 

umgänge där båda skötte sitt. Båda hade varsitt rum med tillhörande badrum 

(dusch och toalett) så vi kunde leva våra egna liv och inte störa oss på varandras 

levnadsvanor. Kök och vardagsrum delade vi samt två balkonger från 

vardagsrummet. Lägenheten var även utrustad med både diskmaskin, tvättmaskin 

och torktumlare vilket jag värdesatte när jag valde bostad då tvätta kläder kan 

vara bland de tråkigare saker man kan göra…  

 

Jag betalade varje månad 400€ i fast kostnad och sedan tillkom de rörliga 

kostnaderna; el, vatten och internet vilket totalt blev ca 475€ per månad. Betydligt 

högre än vad snittet för studenter är i Valencia men jag uppskattade lyxen att ha 

mitt egna badrum. 

Universitetet och studierna 

Universitat Politécnica de Valéncia är ett trevligt campus där det finns möjlighet 

till mycket socialt, genom kaffe, lunch eller till och med en öl i solen mellan 
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lektionerna. För de som vill äta matlåda under lunchen kan med hjälp av lite 

köande värma den i några av de olika byggnaderna som erbjuder micro. Vad jag 

såg under min tid fanns det ca 4st i några byggnader, tex 5N, 5H, Casa del 

Alumno och troligtvis i många fler som jag missade. 

Kurser 

Totalt läste jag 6 kurser a 4,5 ECTS vilket gav mig 27 ECTS som jag på förhand 

fick godkänt för tillgodoräkning hemma på KTH. Detta då jag åkte under VT och 

vi på Industriell Ekonomi - Integrerad Produktion har 18 HP valbara kurser och 12 

HP obligatoriska, men dessa 12 HP går att få tillgodoräknande om man väljer 

kurser inom liknande område. Kursen på KTH är “ME2313 Avancerade studier 

inom Industriell Ekonomi och Organisation” vilket jag kunde tillgodoräkna med; 

Organizational Behaviour, Entrepreneurship, Innovation and Technology 

Management, Recruitment skills. Övriga 3 ECTS (skillnaden mellan 30 och 27) har 

jag samlat ihop under tidigare terminer så jag behöver inte läsa dessa extra 

senare.  

 

13755 - Life Cycle Assessment - Engelska - 4,5 ECTS 

Kurs på kandidatnivå med en väldigt förstående och härlig lärare. Kursen 

fokuserade väldigt mycket på Environmental Impacts och Effects, hur vi kan göra 

för att behandla vårt jordklot på ett bättre sätt, vilka saker som påverkar mest och 

vart vi borde lägga störst fokus.  

 

Examinationen skedde genom en muntlig presentation i grupp av ett projekt vi 

jobbat med under kursens gång och dess labbtillfällen samt en tentamen där alla 

hjälpmedel var tillåtna utom att kommunicera med andra levande varelser, dvs ok 

att googla. 

 

13438 - 3D Printing and Digital Fabrication - Engelska - 4,5 ECTS  

Kurs på kandidatnivå där stor del av kursen fokuserade på hur 3D printing, NC 

maskiner, laser cutting och liknande maskiner fungerade, tekniken bakom, 

framtida utvecklingsområden samt även labbar där vi fick testa på de olika 

maskinerna.   
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Examination skedde genom en muntlig presentation i grupp av ett projekt vi 

jobbat med under kursens gång samt en kortare “vanlig" tentamen.  

 

33800 - Entrepreneurship, Innovation and Technology Management - 

Engelska - 4,5 ECTS 

Masterkurs som var uppdelad i två delar. Första delen var väldigt informativ där 

föreläsaren pratade mycket om Innovation och Technology Management samt 

olika typer av patent. Han hade själv jobbat med patent tidigare och var väldigt 

intresserad av detta vilket gjorde att vi skrev ett grupparbete om patent och dess 

påverkan på utvecklingen av någon specifik produkt. Andra delen var riktad mot 

Entrepreneurship där vi diskuterade tex. Steve Jobs, Richard Branson och vad som 

gjorde dem till framgångsrika entreprenörer. Vi fick även studera olika business 

cases för att få en djupare förståelse hur de kan struktureras och skrivas. 

 

Examination av första delen (50%) var ett test bestående av flersvarsalternativ 

samt ett grupparbete. Ville man kunde man göra en individuell skrivuppgift och 

på så vis höja sitt betyg ett steg. Andra delen (50%) bestod av en labb där man 

skulle evaluera hur bra en random business plan var samt att konstruera och 

presentera en egen i grupp.  

  

34254 - Organizational Behaviour - Engelska - 4,5 ECTS 

Masterkurs och troligtvis den mest underliga av mina kurser då läraren var ganska 

humanistisk och ämnet var väldigt långt ifrån vanliga “ingenjörsämnen”. Större 

delen av kursen bestod av att diskutera frågor som skillnaden mellan “why” och 

“what for”. Varje vecka fick vi ett kortare case på veckans ämne som skulle lösas 

till veckan därefter.  

 

Examinationen skedde genom en muntlig dialog mellan dig och läraren i ca 10 

minuter där du skulle förklara din definition av “Organizational Behaviour” samt 

ett skriftlig kortare case som vi övat på under terminen. 

 

34252 - Advanced Performance Measurement Systems - Engelska- 4,5 ECTS 

Masterkurs som lika gärna hade kunnat klassas som en kandidatkurs. Namnet på 
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kursen hade egentligen kunnat heta, “Performance Measurement System”, då den 

fokuserade väldigt mycket på Kaplan och Nortons Balanced Score Card. Tror 80% 

av allt arbete och föreläsningar handlade om BSC vilket gjorde kursen ganska 

långtråkig då det var väldigt lite nytt. Lärarna var även väldigt på att få kursen 

avklarad före schemats deadline, så vi hade ofta dubbelpass istället för vanliga 

enkel vilket gjorde att vi var klara i slutet på april istället för början på juni, vilket 

kan ses som skönt då vädret verkligen började bli bra runt den tiden och vi ville 

spendera mer tid ute och mindre tid inne.  

 

Examinationen skedde genom löpande uppgifter och kortare presentationer. 

 

34251 - Recruitment skills - Engelska - 4,5 ECTS 

Masterkurs där läraren var teknisk fysiker och egentligen inte hade speciellt 

mycket erfarenhet inom ämnet, men han ansåg att det var spännande och lärorikt 

och ville därför hålla denna kurs som innan hans initiativ saknades i kursplanen. 

Kursen bestod av två moment, det första var företagspresentationer (obligatoriska 

men läraren förde ingen närvaro...) där personer från olika företag kom och 

presenterade deras företag samt hur deras karriär har sett ut fram till idag följt av 

att vi fick ställa frågor. Det andra momentet var att alla skulle hålla en 

presentation knutet till ämnet, vilket kunde vara allt från himmel och jord, jag 

pratade om LinkedIn, vilket får ses som ganska knutet.  

Examinationen skedde genom presentationen du var tvungen att hålla. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Värt att tänka på är att husen/lägenheterna är extremt dåligt isolerade och 

elektriciteten är faktiskt ganska dyr vilket gör att innetemperaturen är väldigt låg. 

Jag frös konstant mellan januari och mars då jag hade planerat aningen tokigt i 

min packning och fick därför lida av det. 

 

För de som gillar fysiska aktiviteter finns det gott om möjligheter för det. Om 

man väljer att köpa UPVs sportkort för ca 40€ får man tillgång till tennis, paddel, 

volleyboll, gym etc. Men om man inte känner för att behöva åka till universitetet 

varje gång man vill utföra fysiskt arbete kan jag rekommendera Forma sport som 
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är en gymkedja med 5 eller 6 gym runt om i Valencia, ett medlemskap kostar 

115€ för ett helt år (man kan tyvärr inte köpa halvår) och då får man tillgång till 

alla gymmen, varav ett finns i Russafa och ett väldigt nära UPV.  

I övrigt finns det faktiskt ganska bra möjligheter för vågsurfing när tidvattnet 

ligger på åt rätt håll, kan där rekommendera Mediterranean Surf School i 

Alboraya. 

 

Om det skulle vara så att du är intresserad att åka till Valencia och har några 

frågor, skicka gärna ett mail så försöker jag svara så fort som möjligt! 

 

Lycka till! 

 

Vänliga Hälsningar, 

Daniel 

dsteding@kth.se 


