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Mina studier i Spaniens huvudstad Madrid började officiellt den 9 september 2015. Det skulle 

dock komma att ta ungefär en vecka från det att jag och mina nya vänner vid universitetet 

registrerat oss och valt kurser som undervisningen startade enligt schema. Framför oss hade vi 

nu en introduktionsvecka fullspäckad av aktiviteter anordnande av studenter vid våra 

fakulteter. Introduktionsveckan innehöll både aktiviteter för att lära känna andra studenter och 

universitetet men den innehöll också aktiviteter där vi fick lära känna Madrid – en av Europas 

enligt mig absolut coolaste och vackraste storstäder.  

 

När jag kom fram till Madrid alldeles i början av September månad bokstavligt talat kokade 

staden av sensommarvärmen och det kalla och regniga Sverige var snabbt en minne blott. Jag 

hade redan hemifrån sett till att boka ett centralt men billigt hostell så att jag hade en fast 

punkt att ta mig till och sedan en bra utgångspunkt för boendejakten som skulle få sätta igång 

så snart jag bekantat mig lite mer med staden. Jag blev förälskad i Madrid som stad redan vid 

mina första fotsteg på dess vackert stenlagda gator. Det är en stad som bara andas ut liv och 

rörelse och de som bor där sprider i sin tur en känsla av: ”livet är till för att levas och livet 

skall man njuta av”.  

 

Jag hade turen att känna en tjej ifrån Lund som också skulle studera vid Universidad Europea 

de Madrid så när nästa dag grydde möttes vi upp, med bekväma skor på, och gjorde staden 

från tidig morgon till sen kväll. Madrid är verkligen staden som har allt - och lite till.  

Från dess mer ”turistiga” stadskärna med breda shoppinggator, kantade av caféer och 

restauranger, och kungliga palats kring Puerta del Sol (där vi bodde endast ett stenkast ifrån) 

till dess allra äldsta och kanske ännu vackrare stadsdelar i närheten av Retiro parken som i sin 

tur kantas av några av världens mest kända konstmuseum och butiker som säljer Madrids allra 

godaste jamón iberico och charmiga barer som säljer dess klassiska tapas.  

 

 

 



Madrid är staden i Europa som aldrig sover och det är en stad som är känt för dess nattliv. 

Men jag skulle faktiskt framför allt vilja säga att Madrid är staden med flest gömda pärlor. Du 

kan inte åka ifrån Madrid utan att ha varit på åtminstone en utav dess grönskande takterrasser 

med utsikt över hela staden.  

 

Vad gäller studierna kom jag snabbt in i rytmen och sättet studierna bedrevs på universitetet. 

Föreläsarna är fantastiska och mycket vana vid att ha blandade klasser och är mycket 

tillmötesgående. Även personalen som ansvarar specifikt för att hjälpa utbytesstudenter är 

jätteduktiga och har nära kontakt med de oftast äldre studenter som finns på universitetet för 

att hjälpa de ”nyanlända”.  

 

I och med att jag studerar Europastudier hemma i Lund valde jag att studera kurser inom 

Internationella relationer och valde då att läsa bl.a. i Global Economy & Foreign Trade och 

The organisation of the UN. Antalet kurser man läser under höstterminen är fast – det vill 

säga att det följer deras akademiska kalender vilket till skillnad från oss är annorlunda 

upplagd. Kolla upp det här noggrant så att du får ihop de poäng du skall ha. Personligen läste 

jag extra poäng året innan mitt utbyte då jag visste att jag annars skulle behöva 

komplimentera på sikt. Detta då deras första termin innebär att man endast läser 24 hp och vi 

ska läsa 30 hp per termin.  

 

Universitet är modernt och fräscht med ett vackert campus som snarare för tankarna till en 

lyxig semesteranläggning än ett campus. Det finns både utomhuspool och inomhuspool, 

tennisplan och gym samt lägenheter att hyra på själva Campus ifall man vill det. Jag valde 

dock att hyra inne själva staden (Europea de Madrid ligger ca 30 minuters bussresa ifrån 

centrala Madrid) detta då jag föredrog att bo i staden över att på campus.  

 

Studiemässigt låg mina kurser på ungefär samma nivå som hemma – vissa kurser på spanska 

var lite mer utmanande då de är på mitt tredje språk men generellt tycker jag studierna 

motsvarar de jag har hemma i svårighetsgrad. De var både utmanande och intressanta. Jag vill 

uppmärksamma om att det är inget universitet där du kommer undan med att inte studera och 

speciellt inte vad gäller kurser inom Internationella relationer. Föreläsarna var krävande men 

det är så jag vill ha mina studier – man utvecklas genom utmaning.  

 



Sista veckorna på terminen är tentaperiod och alla tentor kan om man har otur komma direkt 

efter varandra så det gäller att studera från dag ett kontinuerligt om man vill undvika problem 

mot slutet. Utbildning höll allt som allt mycket god standard och kurserna jag läste i Madrid 

har ännu nytta av idag för framtida studier och allmänt kunnande.  

 

Generellt vad gäller kostnader så var boende i centrala Madrid dyrt, men då matpriser och att 

leva är relativt billigt i förhållande till Sverige fungerade det ekonomiskt bra. Resa inom 

Madrid var mycket smidigt och prisvärt. Det kostade ca 20€ i månaden för ett månadskort 

som gällde på både metro och buss. Även att resa utanför Madrid och upptäcka närliggande 

städer etc. var relativt billigt och något jag verkligen rekommenderar att man gör. Försök 

uppleva och se så mycket du bara kan av Madrid under ditt utbyte – men också av Spanien. 

Var öppensinnad, våga pröva nya saker och framför allt njut av din vistelse.  

 


