
!  Studentrapport från mitt utbyte
  

Partneruniversitet: Universidad Autónoma de Madrid 

År/termin som du var på utbyte: Vårterminen 2019 

Vilka kurser läste du och vad tycker du om kvaliteten på undervisningen vid 
värduniversitetet? Hur var det med studiekulturen jämfört med här hemma? Upplevde 
du någon kulturchock? Hur var det att studera på ett annat språk? Hur fungerade 
examinationen på kurserna? 

Jag läste följande kurser: 

1. El Holocausto - Cuestiones Éticas, Políticas y Jurídicas 

2. Foundations of Comparative Law 

3. The Legacy of the Classical World in Todays International Relations 

4. Contemporary Topics in Politics 

5. Spanskakurs (en språkkurs) 

Jag tycker generellt att kvaliteten på undervisningen var bra. Själva upplägget är väldigt 
annorlunda från SU - det var väldigt mycket schemalagda lektioner och nästan allting var 
obligatoriskt, så man spenderade mycket tid på lektioner. Det är också mer att göra under 
själva terminen, istället för att bara ha en stor tenta i slutet. Jag tyckte dock det var skönt; vid 
slutprovet hade man redan avklarat ca 50% av sitt betyg genom att vara på lektionerna, lämnat 
in mindre uppgifter och varit aktiv. 

Att läsa på spanska var verkligen en utmaning. Jag var inledningsvis uppskriven på fler 
juridikkurser som var på spanska, men fick ett tag in i terminen vara realistisk och hoppa av 
några (och ersätta dem med kurser på engelska). Tempot är högt och det tas ingen särskild 
hänsyn till att du är utbytesstudent i de flesta fall (vilket såklart är förståeligt). Jag fick sänka 
ribban och istället vara nöjd över att åtminstone ha avklarat en kurs på spanska, samt en 
språkkurs. Det ska tilläggas att jag endast var på nivå A2 när jag kom till Madrid; är man 
redan från början på en högre nivå än så, tror jag att man kan läsa juridikkurser på spanska 
utan problem. 

Kursernas examinationssätt har varierat. Jag har skrivit några längre uppsatser (ca 10-20 
sidor), haft några tentor samt haft en del inlämningar under terminens gång. Trots att jag i 
slutändan inte har läst 30 ECTS (motsvarande 30 HP), så har jag haft väldigt mycket studier 



under denna termin. Jag har varit i skolan i princip varje dag, och har ibland behövt plugga på 
helger för att hinna med allting. Jag fick ihop 22 ECTS totalt. 

Hur fungerade det med bibliotek, studiematerial och datorer? 

Det fungerade bra! Jag satt mycket i juridiska fakultetens egna bibliotek. I de kurser jag gick 
behövde man inte köpa några böcker, istället använder sig lärarna mycket av inscannade 
kapitel ur böcker (och t.ex. artiklar ur olika tidskrifter). 

Hur fungerade administrationen från värduniversitetet inför och vid terminsstart? 
(kurs- och välkomstinformation och speciella aktiviteter för utbytesstudenter) 

Administrationen var inledningsvis väldigt bökig, särskilt eftersom att jag bytte några kurser. 
Det ska dock tilläggas att de som jobbar på internationella kontoret på Facultad de Derecho är 
väldigt trevliga och hjälpsamma! De arrangerades en del välkomstaktiviteter för oss 
utbytesstudenter, främst via Erasmus-nätverket. 

Hur bodde du och hur fick du tag på bostaden? Vad hade du för boendekostnad? 

Jag ordnade med mitt boende innan jag kom till Madrid, och hittade ett rum i en lägenhet via 
uniplaces.com. Det finns dock många hemsidor att använda sig av. Jag betalade €500 i 
månaden (inklusive allt), vilket kändes rimligt. Man kan också vänta med att ordna boende 
och göra det på plats istället, men jag tyckte det kändes skönt att ha det klart. 

Var det dyrt eller billigt att leva där? I vilken utsträckning räckte ditt eventuella 
stipendium till dina kostnader? 

Mat och dryck är billigare i Madrid än i Stockholm, så självklart sänker man kostnaderna på 
det viset. Även metro-kortet var billigt, för €20 i månaden får alla studenter åka hur mycket de 
vill i tunnelbanan (inklusive pendeltåg vilket man behöver för att ta sig ut till Universidad 
Autónoma (UAM)). Det är bara att gå till ett tunnelbanekontor och boka ett möte för att få ett 
sådant kort (sådana kontor finns t ex vid Sol och Nuevos Ministerios). 

Stipendiet från Erasmus var ett välkommet bidrag, som täckte delar av hyran. 

På vilket sätt tycker du att du har utvecklats under utbytesstudierna? (Akademiskt, 
språkligt, kulturellt, personligt, etc) 

Jag har utvecklats jättemycket! Jag har blivit så mycket bättre på spanska vilket känns hur kul 
som helst. Jag pratade spanska varje dag med mina rumskompisar och försökte också göra det 
i skolan. Sen är ju utbyte lärorikt på många andra sätt också; man lär sig att vara självständig, 
tackla oväntade problem osv. 

http://uniplaces.com


Har du några tips och råd att ge andra studenter som funderar på att åka på utbyte till 
samma universitet? 

Madrid är en toppenstad! Jag är jätteglad och tacksam över att ha fått bo här under 
vårterminen. Här kommer några tips för den som ska dit: 

- Ordna med metro-kortet för ungdomar/studenter redan första veckan, så sparar du pengar.

- Se till att titta noga på kartan när du söker boende! Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) ligger utanför staden, en bit norrut. Jag hade kompisar som bodde väldigt långt
söderut i Madrid, och det blev såklart en viss pendling varje dag. Tåget ut till universitetet är
dock väldigt smidigt.

- Under vårterminen finns det inte tillräckligt med engelskakurser för att skrapa ihop 30
ECTS; jag rekommenderar därför att du redan pratar spanska på en ganska hög nivå.
Tempot i skolan är högt, och det är svårt att hänga med om du inte pratar relativt flytande.

- Passa på att resa runt i landet! Jag besökte flera närliggande städer och byar runt om i
Madrid, och åkte även mycket söderut (Málaga, Nerja, Córdoba etc) men också till
Valencia, Barcelona etc. Bussar är väldigt billigt runt om i landet. Tågen i Spanien är ganska
dyra, men väldigt bekväma! Erasmus-nätverket anordnar också resor som man kan följa
med på (jag följde aldrig med på någon sådan, men det är ett tips).


