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Innan avresa 

Till att börja med sökte jag utbyte för att det är en fantastisk möjlighet att lära känna nya människor, 

språk och kulturer. Till en början hade jag tänkt ett engelsktalande land men utmaningen att lära sig 

spanska och det härliga klimatet fick mig att titta närmare på Valencia. Jag hade bara hört positivt om 

staden och klimatet är också väldigt lockande. Jag förväntade mig att vädret skulle vara bra, 

människorna skulle vara trevliga och att kurserna i skolan skulle hålla lite lägre tempo. Innan utbytet 

tittade jag igenom kurser som kunde tillgodoräknas, schema som gick ihop samt kurser som jag kunde 

läsa på engelska då mina spanskakunskaper var nästintill obefintliga. Jag kan verkligen 

rekommendera att göra detta väldigt noggrant då det sparar enormt mycket tid och bekymmer att lösa 

på plats om man behöver byta kurser. Utöver detta anmälde jag mig till språkkursen som ges i Gandía 

söder om Valencia.  

Ankomst 

Jag kom till Valencia ett par dagar innan språkkursen började, så att jag hade lite tid att se hur staden 

såg ut och försöka få en känsla för var man vill bo. Efter detta tåg jag en buss till Gandía för att gå på 

en två veckors intensivkurs i spanska och introduktion. Mottagandet var välorganiserat och fyllt med 

aktiviteter som fick gruppen på cirka 70 personer att lära känna varandra väldigt bra. Spanskakursen i 

sig var också väldigt bra. De flesta jag kom att umgås med under terminen var de jag träffade i Gandía 

så det rekommenderas verkligen att göra, både för att träffa kompisar och bättra på spanskan. Under 

introduktionen till UPV i Valencia hölls en introduktionsdag och olika evenemang av ESN som är en 

studentorganisation för Erasmus-studenter. I övrigt erbjuds en hel del evenemang av de andra 

Erasmus-organisationerna där man kan träffa och lära känna fler människor. 

Ekonomi 

I Valencia är boende, mat och dryck billigt jämfört med Sverige, trots att Euron stod i relativt hög kurs 

under min termin. För att åka till Valencia får man Erasmus-stipendium samt att man kan ansöka om 

språkbidrag för intensivkursen och extra lån från CSN. Detta innebär att det inte är några problem att 

klara ekonomin. Det kan dock vara bra att ha sparat ihop en del innan för att kunna resa runt i Europa 

under lugnare perioder i skolan och helger. Träning erbjuds på skolan för runt 40€ för ett år, vilket 

innebär att man kan använda gymmet, gå på olika pass, spela tennis, volleyboll, padel etc. 

Cykelstationer finns i hela staden och är ett smidigt sätt att ta sig fram, detta kostar cirka 30€ för ett 

år. 

Boende 

Boende i Valencia är relativt enkelt att ordna. Det finns många hemsidor och Facebook-grupper som 

man kan använda. Själv tittade jag ut en del lägenheter via olika hemsidor innan en kille jag träffade i 

Gandía erbjöd att jag kunde bo med honom i en lägenhet han hade fixat. Jag åkte och tittade på den 

och bestämde mig för att bo där. Vi hittade två till kompisar i Gandía som också flyttade in där. 

Möjligheten att få hjälp av universitetet är begränsad och oftast dyrare. Min lägenhet låg vid Blasco 

Ibañes mot Cabañal, alltså nära att gå till skolan och stranden. Denna lägenhet var nyrenoverad och 

bra läge, kostnaden per månad hamnade på runt 350€, vilket är över snittet för det man kan hitta. 
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Universitetet och studierna 

Universitetet UPV i Valencia har cirka 38000 studenter och ett stort och fint campus med många 

parker, restauranger och caféer. Idrottsanläggningen är också väldigt bra med möjlighet att utöva 

många sporter. Det finns även ett universitet som heter UV där cirka 54000 personer studerar. Det är 

alltså en stor studentstad totalt sett. UPV har liknande typ av program som KTH och UV liknar med 

SU, för att beskriva det i stora drag. Jag läste kurser på engelska och en spanskakurs. I de kurser jag 

läste på engelska var tempot något lägre än hemma men ofta med fler moment som man betygsattes 

på. Det var viktigt att närvara på lektionerna för att kunna utföra alla dessa moment så effektivt som 

möjligt då man kunde få hjälp av lärare och andra studenter. Många moment var obligatoriska att 

närvara på dessutom. De flesta av mina kurser hade lektioner på eftermiddagar och kvällar. Jag hade 

enbart en lektion tidigt på morgonen varje vecka. Mitt schema blev så lite av en slump men det 

passade mig ganska bra. För att få ihop de kurser jag kunde tillgodoräkna mig och få ett schema som 

gick ihop var jag tvungen att undersöka ganska mycket innan men väl på plats lönade det sig verkligen. 

Många av mina nya vänner i Valencia hade stora problem att fixa med kurserna på plats då de inte 

hade kollat så noga innan. Kan man spanska sedan innan och vill läsa kurser på spanska är det inte 

lika svårt att få ihop schemat men eftersom kursutbudet på engelska är relativt begränsat för kurser på 

masternivå på ETSII tog det lite tid att få ihop kurser som fungerade. 

Kurser 

Recruitment skills – 34251 - 4,5 ECTS 

Denna kurs var meningen att vara som en länk mellan akademi och industri då läraren med sina 

många kontakter i industrin ville skapa en plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter 

sinsemellan. I praktiken blev det en gästföreläsning i veckan med frågestund och varje student skulle 

under terminen hålla en kort presentation om valfritt ämne relaterat till kursens namn. Relativt 

intressanta gästföreläsningar från blandade branscher men låg arbetsbelastning.  

Organizational Behavior – 34254 - 4,5 ECTS 

Kursen utgick från lärarens forskning inom ämnet och lektionerna gick ut på att aktivt tillsammans 

utmana läraren inom frågeställningar och på så sätt komma fram till vad ämnet handlar om. Väldigt 

strukturerade metoder som arbetades fram på ett ostrukturerat och utmanande sätt. Den mest givande 

kursen jag gick på UPV men också mest krävande. Examinerades genom muntlig tentamen baserad på 

ett case som man löst. Jag lade relativt mycket tid på denna kurs jämfört med de andra då den var 

intressant, hade annorlunda upplägg och kändes förankrad i verkligheten. Väldigt bra men speciell 

lärare (Alexis) som har väldigt mycket kunskap inom ämnet. 

Entrepreneurship and innovation and Technology Management – 33800 - 4,5 ECTS 

Den här kursen var uppdelad i två delar, den ena handlade om innovation och hade en liten tenta på 

teorin och ett större arbete om patent och vad dess banor över tid berättar om utvecklingen. Den andra 

delen handlade om entreprenörskap och entreprenörens motivation och beteende. Vi gjorde också 

några övningar i att analysera och skapa affärsplaner. Den här kursen var intressant men strukturen 

var inte den bästa. Det program vi använde i första halvan av kursen var rätt krångligt att få till och gav 

inte så mycket kunskap baserat på den tid det tog. Grupparbetet i sig var givande och analysen av 

patent var det som ledde till detta, programmet som användes ledde till många onödiga timmar för att 

få ut patentens bana. Överlag en bra kurs men lite för mycket arbetsbelastning mot vad man lärde sig.  

Advanced Performance Measurements Systems – 34252 - 4,5 ECTS 

Denna kurs gick ut på att framför allt tillämpa Balanced Scorecard och Strategic maps på olika typer av 

företag eller branscher och supply chains. Vi gjorde också korrelationsanalyser på stora 

företag/myndigheter för att skapa ett Balanced Scorecard från grunden och hitta KPI:er som kunde 
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leda till att flera mål realiserades. Vi hade några föreläsningar och övningar om andra typer av 

prestationsmätningssystem men BSC utgjorde merparten av kursen. Vi examinerades genom en större 

rapport, 3 case varav ett skulle presenteras inför klassen. Vi hade två lärare, båda mycket kunniga, 

varav den ena (Raul) var extremt intresserad av att lära ut och gjorde det väldigt intressant. Relativt 

låg arbetsbörda men kursen krävde att man hade koll på kursinnehållet från tidigare kurser då man 

gick direkt på praktiska exempel. 

Spanska B1 – 13458 - 4,5 ECTS 

Denna spanskakurs var under terminens gång 1,5 timme två gånger i veckan. För att få godkänt måste 

man ha närvaro och det är också det bästa sättet att lära sig. För mig som gick från A1 till B1 väldigt 

snabbt var det relativt tufft. Många i gruppen på cirka 50 personer hade mycket bättre kunskap än jag, 

vilket gjorde att man kunde tappa intresset på lektionerna ibland. Mycket bra lärare (Aina) som var 

entusiastisk och rolig. Kursen examineras med två tentamen, en presentation och läxor.  

Spanska A2 intensivkurs - 4,0 ECTS 

Intensivkursen i Gandía bestod av 2 veckor med halvdagar spanskaundervisning. Jag kunde i princip 

ingenting innan så denna kurs kickstartade verkligen utbytet. Vi pratade mycket spanska på 

lektionerna och trots att många hade läst betydligt mer spanska i min grupp gick det rätt bra då vi var 

en lagom stor grupp på cirka 20 personer. Vi lärde känna varandra väldigt bra tillsammans med de 

andra grupperna och det var perfekt att redan känna några innan vi åkte till Valencia. Jag lärde mig 

väldigt mycket spanska under dessa två veckor då lektionerna var bra och de jag bodde med var på en 

väldigt hög nivå och kunde hjälpa mig att utveckla spanskan och kunde hjälpa mig att klara tentan. 

Staden och landet 

Valencia är en fantastisk stad som verkar ha allt; kultur, uteliv, strand, fint väder och nära till andra 

fina resmål. Det finns otroligt mycket att uppleva och jag vill definitivt tillbaka. Jag gjorde några resor 

där jag med vänner såg bland annat Sevilla, Granada, Murcia, Cordoba, Cadiz, Malaga, Zaragoza, 

Pamplona, San Sebastian, Bilbao m.fl. städer i Spanien. Det är intressant att se de likheter och 

skillnader mellan de olika delarna i Spanien gällande klimat, kultur, mat och natur och jag kan varmt 

rekommendera att försöka resa runt så mycket som möjligt under utbytet. Det fanns för min del ofta 

möjlighet att åka på helger och under vissa lugnare skolperioder samt efteråt då mina kurser slutade 

ganska tidigt. 

Det tog ett tag att vänja sig vid dygnsrytmen och de sena kvällarna men eftersom jag är en 

kvällsmänniska och inte hade så många tidiga lektioner gick det bra. En fördel är att man alltid kan ta 

en siesta om natten blev för kort då man sällan har lektioner hela dagen. Då det lätt blev så att man 

umgicks med andra Erasmusstudenter upplevde jag även en del kulturkrockar med personer från 

andra länder vilket också kan vara intressant. Den största myten om spanjorer besannades ofta. Även 

lärare kunde komma upp till en timme sent till lektioner, oftast med en relativt bra ursäkt men att 

spanjorer ofta är sena är det ingen tvekan om, exakt tid är inte så viktigt. 

Fritid och sociala aktiviteter 

I Valencia finns det mängder av roliga och intressanta saker man kan hitta på på fritiden. Det 

anordnas mycket aktiviteter av olika Erasmus-organisationer som fester, danskurser och helgutflykter 

till närliggande ställen. Det finns även många museer, en fantastisk strand och nära till andra spanska 

städer. Universitetet anordnar en del aktiviteter men det som är riktat mot utbytesstudenter sker 

genom organisationen ESN. På deras kontor kan man till exempel få låna utrustning för att kunna 

spela padel, tennis eller volleyboll. Skolan anordnar en fotbollsturnering utomhus där man spelar 7 

mot 7, det enda som krävs för att få vara med är att alla har betalat avgiften på runt 40€ per termin för 

att få använda skolans idrottsfaciliteter. Där ingår även skolans gym, tennis- och padelbanor, 

löparbanor och träningspass. Det finns även andra gym i staden men för min del som ville kunna gå till 
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gymmet, vara med i fotbollsturneringen och spela padel var det värt att betala den avgiften istället för 

att gå till ett privat gym som låg på runt 20-25€ per månad. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Se till att komma iväg på utbyte! Det var garanterat värt allt pappersarbete. Något jag skulle ha gjort 

annorlunda i efterhand är att lägga ännu mer fokus på att lära mig spanska innan. Ett annat tips är att 

passa på att resa mycket och göra aktiviteter utanför skolan, då utbudet är stort och 

arbetsbelastningen på kurserna inte är lika hög som hemma. 


