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Høsten 2015 reiste jeg på utveksling til Universidad de Politècnica de València i Spania, som
en del av mitt 4. år ved landskapsarkitektur på NMBU. Et stort universitet med ca. 40.000 studenter
og fokus på teknologi og vitenskap. Den største campusen ligger i Valencia by, med fakulteter både
for arkitektur og Fine Art og andre ingeniør-, natur- og jordbrukslinjer. Valencia ligger langs den herlige spanskekysten, med strender og badeliv samtidig som byen (3. største i Spania) er sjarmerende,
med livlige gater, historiske bygninger, fortauskafeer og parker. En by i mindre skala enn Barcelona
og Madrid, men vell så sjarmerende om ikke mer. Det er lett å bevege seg i byen, til fots, med bysykler, buss eller metro.
Vi startet med et spanskkurs i Gandia, en liten sol- og badeby sør for Valencia, her ble vi kjent
med studenter fra alle land og lærte masse spansk fra 8 til 14. Helgen før hadde en klassevennine fra
NMBU og jeg dratt til Valencia for å bli litt kjent med byen og finne ut hvor vi ville bo. I gamlebyen
lengst fra skolen, ved en koselig bydel nær skolen kalt Benimaclet eller ved Blasco Ibanez, den store
studentgata rett ved siden av skolen og nær stranda. For oss var valget enkelt, vi ville bo i den vakre
gamlebyen. Vi brukte en hjemmeside, spotahome.com, for å finne sted å bo, litt dyrere å bo så sentralt, 290 euro i måneden med strøm, internett og vaskehjelp inkludert. Her bodde jeg med seks andre
studenter, alle fra ulike land, Frankrike, Portugal, Tyskland, USA, Belgia og Sverige.
Så var det å begynne på universitetet, det spanske systemet var komplisert å forstå de første
ukene, faddere var det ikke nok av, og vi måtte stille oss i kø på det internasjonale kontoret, stille et
par spørsmål, prøve å forstå noe og stille oss rett tilbake i kø for å spørre mer, sånn holdt vi på i en
uke. Etter hvert fant vi ut hvordan vi meldte oss på fag, fant rett klasserom og til og med noen fag på
engelsk. I utgangspunktet var de mest relaterte fagene til landskapsarkitektur tilbudt på spansk. Vi
valgte to engelske fag om arkitektur, et om farger i arkitekturen og et tverrfaglig arkitektur prosjekt
som også handlet om utvikling av urbane rom i gamlebyen av Valencia. Vi fant også et praktisk
kunstfag på spansk om skulptur i urbane rom ved fakultetet for FineArts og et spanskkurs, til sammen
30 poeng. Fagene har vært spennende, men også utfordrende, og da særlig arkitekturfagene.
Vi fikk også tid gjennom semesteret til å gjøre ting i helgene. Med hurtigtog er du halvannen
time unna Madrid, det er også mange turer organisert av ulike Erasmusorganisasjoner, som tilbyr
ukesturer, helgeturer og dagsturer til Andalucía, Alicante, Madrid, Barcelona, San Sebastian, Portugal, Marokko og mye mer. Ellers er det enkelt og rimelig å leie bil. Alt i alt var utvekslingsoppholdet
veldig lærerikt, både faglig og kulturelt. Jeg har blitt fått venner fra hele verden og blitt enda litt tryggere i språket. Et semester jeg ikke ville vært foruten!
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Campus, 14. desember

Palmer og høstfarger, 14 desember.

Buldring på campus.

Lett å komme seg rundt med bysykler.

Tennisbaner og park på campus.
Professoren inviterte studentene til hjembygden sin.

En fjellandsby i Alicante ved navn
Confrides.

Her ble vi møtt av et orkester

.. og paella til lunsj!

Og vi dro på fjelltur.

Kollektivet i gamlebyen

Gøy på skøytebane.

Valencia mot Barcelona FC
på stor stadion i Valencia.
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