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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Sofia Westerlund  VT19 

Utbytesuniversitet     

Universitat Politecnica de Valencia 

Utbildningsprogram     

Civilingenjör Industriell Ekonomi 

     

     

Utbytestermin i Valencia 

Innan avresa 

Det här var min andra utbytestermin. Jag hörde tidigare av en vän att hon skulle på två utbyten i rad 

under år 4 och kände direkt att det ville jag också göra! Mitt första utbyte var i Australien. Mitt andra, 

det här i Valencia, kom jag in på via reservplatser. Jag ville åka till ett spansktalande land för att 

plugga spanska, därav stod det mellan Spanien eller Sydamerika. Till slut valde jag Spanien för att 

kunna få Erasmus-stipendiet. Jag valde specifikt Valencia då det verkade vara en trevlig stad med 

många utbytesstudenter, och för att den ligger vid kusten. 

Ankomst 

Innan terminen i Valencia började åkte jag på en två veckors intensivkurs i spanska i Gandia, en 

mindre stad ca 1h med tåg söder om Valencia. Det rekommenderar jag verkligen! Träffade massvis av 

andra studenter där och hade jätteroligt! Jag anlände till Gandia 13/1 och började spanskakursen 

dagen efter. När kursen var slut åkte jag till Valencia. Första veckan i Valencia hölls ett 

informationsmöte. 

  

Utsikten från mitt boende i Gandia, samt en jääättestor paella från ett matlagningsevent. 

Ekonomi 

Jag fick KTH:s bidrag för utlandsstudier om 8 000 kr. Sedan lånade jag fullt (inklusive 

merkostnadslån samt lån för flygresa) från CSN. Jag tyckte att det räckte bra. Vill man resa mycket 

under terminen, samt innan och/eller efter kan det vara bra att ha lite pengar sparade sedan innan. 

Spanien är ett ganska billigt land. Man kan framförallt spara in pengar på att bo ihop med andra, samt 

att inte äta ute allt för ofta. Dock är det relativt billigt att äta ute, och en social grej som de flesta ändå 

valde att lägga pengar på då det kan vara svårt att bjuda hem mycket folk om man bor trångt och/eller 

med många andra. 

Boende 

Mellan vecka 1 och 2 under spanskakursen i Gandia åkte många till Valencia för att kolla på 

lägenheter. De flesta hade då anordnat några visningar i förväg via olika hemsidor så som Idealista. 

Jag och ett par andra studenter kollade på tre olika lägenheter, alla runt Blasco Ibañez (en stor gata 

där de flesta utbytesstudenter jag kände senare också bodde). Jag valde att hyra en lägenhet på mitten 

på Blasco Ibanez ihop med tre andra studenter jag träffat i Gandia. Det var nära både till universitetet 

och stranden. Vi hade varsitt rum och gemensamt kök, vardagsrum och badrum. Vi betalade 234 € per 
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person och månad, och då ingick el, vatten, gas och internet. Vi betalade också en avgift till agenturen 

som ordnade uthyrningen (det gjorde de flesta jag kände också). Inklusive den avgiften landade 

månadskostnaden per person på ~300 €. 

   

Mitt rum, samt vårt kök och vår balkong. 

Universitetet och studierna 

UPV är ett stort och fint universitet! Jag läste alla mina kurser (utom spanskakursen) på ETSII, vilket 

många utbytesstudenter gjorde. Alla mina kurser hade relativt få deltagare, allt från 10-30st ungefär, 

och undervisningen skedde i mindre klassrum och inte föreläsningssalar. Dagarna kunde bli mycket 

långa då lektioner kunde börja redan 08.00 och hålla på så sent som till 21.30. Men många kurser har 

flera grupper man kan välja på, så att man på så vis kan anpassa sitt schema något. Jag läste alla mina 

kurser på engelska (förutom spanska B1). Många föreläsare var däremot inte supervassa på engelska 

fick jag höra av andra, men de jag hade var alla helt okej. Det var mest utbytesstudenter i mina kurser.   

Kurser 

Jag läste följande kurser: 

 33800 Entreprenuership, Innovation and Technology Management – Obligatorisk kurs. 

4,5hp. Intressant kurs uppdelad i två delar med olika lärare för de olika delarna. Första delen 

handlade om patent och examinerades via en individuell inlämning, en gruppinlämning och 

ett prov med kryssfrågor. Andra delen examinerades med två gruppuppgifter, en redovisning 

och en inlämning under en så kallad ”praktiskt lektion”.  Två lektioner i veckan.  

 34251 Recruitment Skills – Obligatorisk kurs. 4,5hp. Bestod av tre studiebesök samt ett gäng 

gästföreläsare från olika företag. Examinerades med en individuell redovisning. En lektion i 

veckan.  

 34254 Organizational Behavior – Obligatorisk kurs. 4,5hp. Lite flummig kurs, speciellt i 

början, men ändå bra till slut. Kände ändå att jag faktiskt lärt mig något i slutändan. 

Examinerades med ett individuellt case, en muntlig tentamen samt ett gäng mindre 

gruppinlämningar där en skulle redovisas. Två lektioner i veckan.  

De tre ovanstående kurserna motsvarande tillsammans ME2312 Avancerade studier inom industriell 

ekonomi och organisation.  

 34252 Advanced Performance Measurement Systems – Valfri kurs. 4,5hp. Den roligaste och 

mest intressanta kursen jag läste. Också uppdelad i två delar med olika lärare. Första delen 

examinerades med en gruppinlämning. Andra med flertal mindre gruppinlämningar och en 

redovisning. En lektion i veckan (dock 3h långa) samt tre ”praktiska lektioner”.  

 13438 Impresión 3D y fabricación – Valfri kurs. 4,5hp. Också en rolig kurs! Eller, 

föreläsningarna var supertråkiga och skulle kunna förbättras en del, men labbarna var 
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jättekul! Examinerades via närvaro, en gruppuppgift och ett prov. Två lektioner och en labb 

per vecka. Kursen tog slut redan i april. 

 13458 Español B1 – Valfri kurs. 4,5hp. Hade tyvärr ingen jättebra lärare här, men skulle ändå 

rekommendera att läsa spanska om ni är intresserade. Man träffar många andra 

utbytesstudenter och lär sig väl åtminstone något. Examineras med två prov och en 

redovisning.  

 Intensive Spanish Language Course A2 – Valfri kurs. 4hp. Intensivkursen i Gandia innan 

terminen började. Rekommenderar verkligen att gå på den här! Dels för att komma igång med 

språket, men framförallt för att träffa andra utbytesstudenter. 

Jag läste också en kurs på distans från KTH, MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier, 9hp. Detta 

då den är mycket svår att hitta en motsvarande kurs till. Ett flertal av mina kursare läste också den 

kursen på distans, bland annat alla mina gruppmedlemmar. Det gick bra, även om det såklart hade 

varit enklare att läsa den på plats på KTH. 

Staden och landet 

Rekommenderar både Spanien som land, men framförallt Valencia som stad, för utbytesstudier! 

Jättefin stad med schysst strand, väder och nattliv, och med mycket utbytesstudenter. Många 

spanjorer (främst äldre generationer) kan dock ingen eller bristande engelska, så är bra om man kan 

åtminstone lite basic spanska. Den största kulturkrocken som skedde var de spanska mattiderna! De 

äter t.ex. middag jättesent. De flesta restauranger håller stängt mellan 16.00-20.00, vilket jag tyckte 

var superstörigt. Sedan är det mycket butiker, såsom de flesta matbutiker, som håller stängt på 

söndagar, så det måste man tänka på.  

  

Estacion Nord och Ciudad de las Artes. 

  

Malvarrosa beach, ca 3 km lång och jättefin strand! 
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Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns ett flertal företag i Valencia såsom t.ex. Happy Erasmus som arrangerar hur mycket event 

och resor som helst för utbytesstudenter. Några exempel är pintas y tapas (lite mat och sangria, och 

sen beer pong) varje måndag, resor under lov till t.ex. Ibiza och Marocko, samt listor och speciella 

Erasmus event på stans alla klubbar. Det finns alltid något att göra i Valencia. Det finns en jättefin 

strand där jag hängde mycket. Där kan man spela vollyboll om man vill. På skolan kunde man låna 

bana och utrustning till t.ex. tennis. Man kunde också gå på gymmet eller tränings- och dansklasser på 

campus om man köpte ett gymkort för 40 €.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

En lista med mina främsta rekommendationer: 

 Gå på spanskakursen i Gandia! Jätteroligt och en chans att träffa vänner tidigt.  

 Köp ett Valenbici-kort. Det kostar ~30 € och ger dig tillgång till cyklar över hela staden. 

Supersmidigt.  

 Bo i närheten av Blasco Ibanez och ihop med andra studenter. Där bodde de flesta jag kände, 

och att bo ihop med andra hjälper dig att få veta mer om vad som händer i staden, träffa fler 

människor och spara pengar.  

 Gå på så mycket du kan på Fallas!!! En högtid som firas i Valencia i mars. Mycket fyrverkerier, 

gatufester och god stämning. 

 Passa på att resa i Spanien! Hyr bil med ett par vänner och åk på en roadtrip när ni har tid, 

eller åk tåg över en helg till Barcelona. 

   

Bilder från Fallas: En av massvis med skulpturer, en så kallad ”Mascleta” och hur gatorna såg ut. 


