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Staden

Málaga ligger i södra Spanien, vid Costa del Sol i regionen Andalusien. Málaga är solens
och den blå himlens stad. Jag har aldrig i hela mitt liv fått se solen så mycket som under min
termin där. Att varje dag sticka ut huvudet genom fönstret och nästan alltid mötas av blått
och sol är så himla underbart! Det är inte bara den blå himlen och solen som gör Málaga så
himla underbart. Där finns lite av varje, både hav och berg, nära till skidåkning och lata
dagar på stranden. Där finns också såklart flamenco, tapas och churros i varenda husknut-
precis så som det ska vara i Spanien.

Mottagande

När jag anlände till Málaga var det genast ett välkomstmöte. På mötet förklarade de alla
procedurer kring registrering och praktiska saker såsom wifi och tillgång till bibliotek mm.
Vi fick såklart även veta saker om Málaga som stad. Vi blev välkomnade av studenter från
Málaga och allt kändes sådär pirrigt och spännande som det ska göra när en hamnat på ett
nytt ställe och inte har en blekaste aning kring vad som väntar.

Efter introduktionsmötet  gick jag på en språkkurs för  utbytesstudenter  som universitetet
anordnade. Den kursen kostade 200 euro och varade i drygt tre veckor. Syftet med kursen
var att förbättra spanskan och förbereda oss utbytesstudenter inför de kommande studierna
på bästa sätt. 

I slutet på september började de riktiga universitetsstudierna.

Universitetet och kurser

Málagas Universitet är uppdelat i olika fakulteter som vilket annat universitet som helst.
Min främsta fakultet var la Facultad de Filosofía y Letras, men jag gick även vid la Facultad
de Psicología. Vid den förstnämnda fakulteten lästa jag fyra kurser. En i tyska, en i engelska,
en i spansk litteratur och en i spansk fonetik och fonologi. Vid la Facultad de Psicología
läste jag logiskt nog just en kurs i psykologi.

Totalt sett läste jag 5 kurser, vilka var värda 6 ETCS vardera. Totalt blev det alltså 30 ETCS,
vilket motsvarar heltidsstudier. Jag hade olika lärare i varenda kurs, vilket kanske inte är så
konstigt eftersom att de allihopa var så olika. 

Beskrivning av studiesystem

I Spanien läser man de olika ämnena i stora grupper de tio första veckorna av terminen för
att sedan läsa i reducerade grupper de fem sista veckorna. De fem sista veckorna i de mindre
grupperna ägnas mycket av diskussion och analys.  Efter totalt  femton veckor av studier
väntar två veckor utan lektioner då en kan förbereda sig inför sina tentor som sedan äger
rum under två veckor efter det. Totalt sett är en termin alltså på 19 veckor, med alla tentorna
under de två sista veckorna av terminen.



Namn på kurser

Introducción al Estudio de la Literatura Española, 6 ETCS, María José Jiménez Tomé. I den
här kursen går man igenom den spanska litteraturen, epok för epok. Vi börjar vid medeltiden
och slutar på 1900-talet. Man läser gamla texter och får en övergripande kunskap om de
olika dragen från de olika epokerna. Man lämnar in en analys på en gammal text och har en
sluttentamen i slutet av terminen.

Fonética y fonología de la Lengua Española, 6 ETCS, Antonia M.ª Medina. I den här kursen
går man igenom teori på lektionerna och övar på att skriva fonetisk och fonologisk skrift.
Sluttentamen består till 70% av praktiska uppgifter och till 30% av teoretiska frågor.

Inglés Instrumental III, 6 ETCS, Antonio Moreno Ortiz. I den här kursen använder man sig
mycket utav en lärobok med övningar som blir till läxa och som sedan rättas på lektionerna.
I slutet förbereder man en presentation och har en sluttentamen. 

Alemán III, 6 ETCS, Almahano Güeto, Inmaculada. I den här kursen hade vi regelbundet
inlämningsuppgifter  och  delprov  för  att  i  slutet  ha  en  sluttentamen.  Alla  dessa
inlämningsuppgifter och tester vägs sedan in för att senare ge ett slutbetyg. 

Introducción a la Psicología, 6 ETCS, Pedro Luis Cobos Cano. I den här kursen hade vi en
skriftlig uppgift  varje vecka som skulle lämnas in och som vi sedan diskuterade veckan
efter. Dessa uppgifter och aktiviteten i diskussionerna räknades i slutändan in som 40% av
slutbetyget i kursen. De resterande 60% av slutbetyget togs från sluttentamen. Uppgifterna
och diskussionerna var absolut inte lätta, men väldigt lärorika och intressanta. 

Generellt sett upplever jag att jag måste lägga ner mer tid för att uppnå samma resultat vid
Lunds Universitet i jämförelse med vad jag behövt lägga ner vid Málagas Universitet.

Skillnader

En skillnad i Spanien i jämförelse med i Sverige är att en alltid läser hela program där.
Varenda  spanjor  frågade  mig  vilket  program  jag  läste-något  jag  aldrig  kunde  svara  på
eftersom  jag  inte  läser  något  program  alls,  utan  istället  läser  kurser  i  Sverige.  Andra
skillnader var storleken på klasserna i Spanien som var större än vad jag är van vid här på
SOL och att  kurslitteratur inte var något måste,  utan många gånger var  materialet  inför
tentor det som läraren tagit upp på lektionerna och därmed dina anteckningar.

Boende

Jag måste säga att jag har dålig koll på om universitetet erbjuder någon form utav boende.
Eftersom att jag hade bott en tid i Spanien tidigare så hade jag lite koll på webbsidor med
bostäder. Två tips är www.idealista.com och www.fotocasa.es. Där finns massvis med olika
bostäder. Det knepiga är att en oftast måste hyra i minst ett år och att en måste ha NIE-
nummer för att skriva hyreskontrakt och till exempel fixa internet till bostaden. 

Många andra utbytesstudenter vet jag kom dit och hittade ett rum genom att spana in lappar
med telefonnummer  om olika  rum som hänger  lite  överallt  runtom i  staden på  diverse
väggar och i butiker. 

Att tänka på är att boendestandarden i Málaga är lägre än i Sverige. Jag tror det kan vara bra

http://www.idealista.es/
http://www.fotocasa.es/


att vara förberedd på det för att inte bli besviken.

Nöjen och fritid

Som utbytesstudent finns det alltid något att göra. När det inte är fest så är det utflykter och
rundvandringar. Dessutom blir de andra utbytesstudenterna som din lilla familj. Ni umgås så
mycket och så ofta att ni blir till en liten utbytesfamilj. Det är en sådan himla häftig och
underbar känsla att få omges av en enda stor multinationell studentfamilj.

Kostnader

I Málaga är det billigare än i Sverige. Såväl bostad som mat och nöjen är billigare. Jag
slutade aldrig förundras över hur mycket mat jag fick med mig hem för en liten summa
pengar i jämförelse med i Sverige.

Praktiska råd och tips.

Om en vill hyra en egen lägenhet och behöver teckna abonnemang och dylikt, måste en ha
ett NIE-nummer, som ett slags spanskt personnummer för utländska. Det kan man ansöka
om redan i Sverige vid den spanska ambassaden.

Det är sant så som det är sagt. Spanjorer är inte allt för pålitliga vad gäller tider och att
bestämma träff. Många av mina lägenhetsvisningar gick snett, vissa dök inte upp. Tålamod
och många alternativ är heta tips!
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