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Titel, en mening som sammanfattar ditt utbyte
Innan avresa
Jag har alltid älskat att resa och uppleva nya kulturer. Efter att ha hört många historier från vänner
som varit på utbyte så var längtan stor att komma iväg. Jag pratade med olika personer som varit i San
Sebastián och som alla var nöjda med sin utbytestermin. Jag fick höra att Tecnun- Universidad de
Navarra hade många bra designkurser vilket passade mig bra som läser inriktning innovation och
design. Det var också viktigt för mig att åka till ett land där jag kunde öva min spanska. Jag läste
spanska i gymnasiet och läste även en kurs på KTH i spanska A2 för att repetera innan jag åkte iväg.
Att läsa spanska innan var inget krav från universitetets sida och nästan alla designkurser var på
engelska.
Ankomst
Jag kom fram till San Sebastián en vecka innan skolstart så jag hade några dagar på mig att utforska
staden innan studierna drog igång. Första dagen visades vi runt på skolan och sedan delades vi in i
grupper och alla fick varsin ”buddy” som kunde svara på frågor. Vi fick även alla varsin ”student
advisor” som vi kunde kontakta för studierelaterade frågor. Första två veckorna fick man testa alla
kurser och kunde då göra byten och ändringar av kurser. Dessa första veckor var lite extra intensiva
med alla nya kurser och också aktiveter efter skolan, men senare lugnade tempot ned sig.
Ekonomi
San Sebastián är en av de lite dyrare städerna i Spanien men jämfört med svenska priser är det
fortfarande billigt. De är kända för sin matkultur, vilket gjorde att man lockades att äta ut lite oftare än
hemma, men med CSN och erasmusbidrag räckte pengarna trots detta. I San Sebastian äter man
mycket tapas eller som det heter där, Pintxos. Då går man från bar till bar och äter en liten rätt i varje
bar. Ett favoritställe var restaurangen “La mejillonera” där man köpa en tallrik musslor för 30 kr.
Boende
Jag hade fixat ett boende i förväg genom att skriva meddelande i flera olika grupper på Facebook.
Universitetet har även en del kontakter och tips på boende som man kan hitta via deras hemsida.
Tillsammans med två andra utbytesstudenter från Tecnun hyrde jag första månaden en lägenhet i
området Gros. Tyvärr låg denna lägenheten inte så centralt utan en bit uppe på ett berg i ett ganska
mörkt område och jag valde därför att byta lägenhet efter en månad. Jag bytte till en lägenhet vid
stranden La Concha. En lägenhet som jag hyrde tillsammans med fyra andra studenter. I hyra
betalade jag 375 Euro/månad på båda ställena.

Lägenheten vid stranden La Concha
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Universitetet och studierna
Universidad de Navarras huvudcampus ligger i staden Pamplona och Tecnun är ett mindre delcampus
med ingenjörsinriktning. Det är ett litet campus med cirka 1000 studenter. Till skillnad från KTH finns
där inga stora föreläsningssalar utan det är mindre klassrum för cirka 20-30 studenter. Lärarna är
mycket engagerade och varvar teori med mer praktiska gruppövningar. Utbytesstudenterna var
blandade med allt från de som pratade spanska flytande till de som inte kunde ett ord spanska. För oss
som ville lära oss mer spanska fanns en spanskakurs att gå under terminens gång som gavs i två nivåer
beginner och intermediate.
Kurser
Jag läste totalt 7 olika kurser som sammanlagt motsvarade 30 hp/credits. Prototyping, Ergonomics
and Eco-design, Design techniques and Creativity, CAD/CAM, European Studies, Speech
Communication och spanskakursen. Prototyping var ganska intensiv i början av terminen då det gick
åt mycket tid till att testa olika material och skapa prototyper medan mot slutet av terminen var det
mer teori. Ergonomics and Eco-design var en kurs med två olika moment. Den kursen består till
största delen av Ergonomics som undervisas på engelska. I Ergonomics lär man sig om fysisk
ergonomi, kognitiv ergonomi och emotionell ergonomi. I Eco-design däremot som är den mindre
delen av kursen så undervisar läraren på spanska men med power point slides på engelska. På så sätt
kunde man gå tillbaka och läsa igenom alla slides en gång till om man inte riktigt hängde med på vad
läraren sagt på spanska. I Design Tecniques and Creativity presenterades en rad olika designverktyg.
På varje lektion presenterades en teknik/ ett verktyg som man fick använda i en mindre övning i
grupp. Kursen bestod även utav ett projekt som drevs i samarbete med ett företag. Detta år var det ett
samarbete med energiföretaget Wattio som ville ha hjälp att utveckla deras app för att motivera
Wattios användare att spara mer energi i hemmet. I denna kurs erbjöds även en tredagars resa till
Madrid där man fick besöka flera olika designföretag. CAD/CAM är även den en kurs på både spanska
och engelska. CAD undervisas på engelska och där arbetar man med surface modelling i Creo
parametric. CAM däremot undervisas på spanska. Både CAD och CAM har två större gruppuppgifter
där man som utbytesstudent får samarbeta med en lokal student. Så var det något man inte förstod i
genomgången på spanska kunde man alltid fråga de lokala studenterna.

Besök på designföretaget La Clinica Design i Madrid med kursen Design Techniques and Creativity.
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Staden och landet
San Sebastián är en mycket vacker, lite mindre stad, men där det ändå finns massvis att upptäcka. San
Sebastián är känd bland annat för sin mat, arkitektur och kultur. San Sebastian är också känd för sin
surfing vid stranden Zurriola. Det finns flera olika universitet i staden och många studenter. Ett tips är
att följa erasmusgruppen på Facebook där flera gemensamma aktiviteter arrangeras för stadens
utbytesstudenter.

Ondarreta, en av stadens tre stränder.

Fritid och sociala aktiviteter
I och med att campus var så pass litet och vi endast var 30 utbytesttudenter så hann man lära känna
alla utbytesstudenter och vi gjorde flera aktiviteter tillsammans allihopa. Varje dag fanns det något att
hitta på i staden. På tisdagar samlades många för gratis salsalektioner på baren Doka. Varje torsdag är
det också tradition i staden med ”Pinxto pote”, då barer serverar Pinxtos(tapas) tillsammans med en
liten öl för 2 euro. Gatorna är då fulla med studenter som går runt mellan olika barer.
Skolan arrangerade lite olika aktiviteter under terminens gång, bland annat basket i skolans sporthall,
en middag på stadens cider hus och i december arrangerades skridskoåkning och en hejdå-middag för
alla utbytesstudenter.
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Rekommendationer och övriga reflektioner
Ett favoritställe var jazzbaren Altxerri, en mysig källarbar där det varje dag spelades olika typer av
livemusik, allt från klassisk jazz till kubansk salsamusik.
Staden är bland annat känd för sin Cheese Cake och även för sin speciella Gin and Tonic. Den kända
cheese caken hittar man på baren La Viña.
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