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Kort info om mig:
Man, 26 år, utbyte i 10 månader studerande masterskurser inom vattenresurshantering
Staden
Bogotá är en stad med runt 8 miljoner invånare lokaliserad på ca 2600 m.ö.h mitt i landet.
Temperaturen ligger runt en ~20 grader året runt typ men varierar beroende på om solen skiner eller
inte. Staden har en ganska tydligt uppdelning mellan ”norr” och ”söder” då tendenserna är att ju längre
norrut du kommer desto rikare är människorna som bor där
Universitetet/skolan
Universidad de los Andes betraktas mer eller mindre som Colombias bästa universitet (beror säkert på
vilken institution man är på och sådant) men också Colombias dyraste universitet. Universitetsområdet
är fint med många olika byggnader och för att ta sig in i området måste man ha ett skolkort som visar
att man studerar där. Universitetet består till stor del av ”Colombias elit” i och med de höga
terminsavgifterna MEN det skall sägas att man har ett ganska så stort stipendiesystem som tillåter att
även mindre bemedlade har möjlighet att utbilda sig vid universitetet. På mastersnivå finns det även
många som betalar för sin utbildning själva genom att jobba samtidigt! Universitetet har en stor
idrottsanläggning där det finns möjlighet att träna. Det finns studentdriven verksamhet inom
universitetet men den är inte alls lika stor och involverande som den är på LTH. Mycket beroende på
att många studenter är där med fokus enbart på att klara studierna (det faktum att man måste gå om
kursen om man misslyckas bidrar till att man inte tar så många chansningar, då man måste betala
kursavgiften en gång till).
Man har en formellare relation mellan studenter och lärare, det är standard att man använder sig av
titel som ”Professor…” när man tilltalar en lärare. Med vissa lärare har man dock en mer avslappnad
relation liknande den som finns på LTH.
Kurser
Allmänt
Undervisningsspråket är på spanska men litteraturen var på engelska.
För att ta en kandidat i Colombia så läser många colombianer mellan 4-5år och om man vill ta en master
så tar det ytterligare 2 år. Föreläsningarna är 1h och 20 min långa utan avbrott, men går faktiskt bra
när man väl vant sig. Inga omtentor sker men kurserna är ofta uppdelade i olika block där man har 2-3
tentor under terminens gång och ett lika stort antal uppgifter där varje examinationsmoment är
betygsatt, för slutbetyget räknas sedan ett medelvärde ihop, du kan alltså få underkänt på tentor och
uppgifter men ändå klara kursen. Det skall dock tilläggas att man måste få ett totalt medelbetyg i alla
kurser som var lite mindre än godkänt för att få studera kvar om man planerar två terminer!
Jag vill hävda att det är en bra sak att läsa masterskurser på universitetet, mest för att det är lättare
att träffa folk, kurserna verkar inte heller vara svårare eller mer ”tunga” än kandidatkurserna. Många
gånger så kommer det studenter från andra universitet där de tagit sin kandidatexamen, och många
av dessa söker även dem personer att hänga med och studiekamrater vilket gör det ganska enkelt att
träffa nya folk att umgås med. Många mastersstudenter har dock ett hel- eller halvtidsjobb vid sidan
av studierna för att finansiera sina studier så det är inte alltid de har tid att umgås efter skoltid.
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Tentaplugget bestod enligt min erfarenhet av omtentor, lärarna gav inte ut några själva utan oftast så
hade någon i klassen kontakt med en äldre student som hade ett gäng omtentor som man kunder
plugga på.
Man behöver i regel inte köpa kurslitteraturen då den oftast är väldigt dyr och behöver beställas från
Amazon eller liknande. Den finns dock ofta på biblioteket och i vissa fall kan man köpa en kopierad
version i de olika ”kopieringsställena” som finns runt om universitetet. Powerpoint-presentationerna
som många använder för att plugga är inte alltid särskilt pedagogiskt upplagda men det är oftast dem
man använder för att studera, vissa lärare lägger ut en mängd artiklar rörande det ämnen man läser
på kursens webbportal men i regel behöver man inte läsa alla.
Exempel på kurser
Jag gick kurser inom mastersprogrammet ”Recursos hídricos” och det var en blandning av
modelleringskurser av ytvatten, grundvatten och modellering i allmänhet. Fanns även mer praktiskt
inriktade kurser som ”Urban dränering” och ”Hydraulisk design”. En sak som jag inte gjorde men som
jag skulle gjort om jag gjorde det igen är att välja lite mer fritt, ta lite kurser från andra institutioner
och liknande.
Boende
Typ alla fixar boendet på plats. Det är bra att vara där någon vecka i förväg så man hinner fixa ett
boende innan skolstarten, men det funkar att fixa ett efter skolan börjat (med det blir ett litet onödigt
stressmoment). Första terminen bodde jag på ett hostel och delade rum med en kille, detta är inte
ovanligt. Andra terminen hittade jag och en kompis en lägenhet nära centrum som vi bodde i och där
det senare flyttade in två personer från Indien. Min erfarenhet är att man som utbytesstudent oftast
bor i områdena Chapinero, La Macarena och La Candelaria. Det beror dock på hur man känner, hur
säkert och dyrt man vill bo osv. Boendet kostar runt 3000-4000kr men då bor man oftast bra och
centralt
Nöjen & fritid
Bogotá är en huvudstad med många möjligheter till festande, kulturupplevande och resande. Det jag
uppfattade som lite negativt var att man alltid var tvungen att tänka på hur man skulle ta sig hem. Man
åker oftast taxi och det finns en taxi-app som man använder för att fixa ”säkra taxisar” som hette
”Tappsi” där man blir registrerad. Vissa uteställen och liknande har även taxiköer men tror att appen
är säkrast. Det rekommenderas inte att ta en taxi på gatan, även om det oftast inte är något problem
är det bäst att sätta säkerheten främst! Skaffa en mobil med internetmottagning så kan du få tag i en
säker taxi utan problem (om det inte är under ”peak-hour”, då får man vänta längre).
Övrigt
Mycket har hänt i Colombia de senaste 20 åren! Colombia är inte farligt! Det finns visserligen ställen i
Colombia där man fortfarande har problem med guerillor (FARC) och liknande men du kommer
troligtvis aldrig att åka dit så du kan i det stora hela vara lugn. När du är i Colombia så skall du vara
”street smart”; gå inte själv på gator på kvällarna och gå inte själv till ställen som du inte känner till
utan att först kolla om det verkar ok. Det är egentligen samma principer som gäller alla stora städer.
Förhör dig om var någonstans det är säkert att vara, fråga i receptioner, dina kompisar eller läs i
reseböcker, vissa områden i Bogotá bör man inte gå i som turist.
Umgås med Colombianer! De är jättetrevliga och man får en helt annan insikt i hur deras vardag ser
ut!
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Det står i ansökningspapprena att man bör ha nivå B2 (steg 4 isch i svenska mått) i spanska för att få
studera. Jag hade typ steg 2 och lyckades ta mig igenom utbytet i alla fall. Man bör dock vara medveten
om att ju högre spanska man kan desto mindre måste man slita häcken av sig när man kommer dit och
man slipper stressa! Om man har möjlighet att gå på intensivkursen som ges innan tror jag inte det är
några bekymmer att komma dit med en spanskanivå som är ganska låg.
Tillstånd att publicera reseberättelsen
Ja
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