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Ett avbrutet utbyte i Portugal
Innan avresa
Jag sökte utbytesstudier främst för att uppleva ett nytt land och kultur, samt för att utmana en själv att
klara sig på egen hand. Portugal passa mig som handen i handsken med sitt sköna klimat och trevliga
huvudstad Lissabon.
Ankomst
Jag åkte ner ungefär en vecka innan vilket var möjligen lite sent. De har lite en liten internationell
mottagning på skolan som började strax efter jag kom, men i stan finns två studentorganisationer
(ESN och ESL) som anordnar en hel del event, från rundvandringar till fest och pubcrawls, som det
redan hade varit några event för oss vårterminsutbytare.
Ekonomi
Jag fick erasmusstipendium, merkostnadslån av CSN och rese-lån från CSN för flygresor. Jag kände
att jag klarade mig utomordentligt bra på det utan att tumma på ens upplevelser som jag och de nya
erasumsvännerna hitta på.
Boende
Boende fixade jag via uniplaces, vilket även rekommenderades av skolan. Det var lika enkelt som
airbnb men något dyrt. Skönt med deras 24h bytesgaranti och pengarna tillbaka ifall man inte gillade
sitt boende dock. Däremot kan de knappt göra något för en utöver just det. Försök att hitta något på
facebook med andra utbyteselever helst, det finns grupper där det annonseras ut. Försök att vara ute i
god tid då många bra och billigare bostäder försvinner tidigt. Gäller även uniplaces.
Universitetet och studierna
Universitetet var bra mindre än KTH och av lägre standard, både utbildningen och lokalerna. Det
ligger dock väldigt centralt med fin utsikt över en stor park och det finns apelsinträd på skolan, så det
väger ju upp allt.
Angående studierna så gillade jag inte sättet de bedrevs, de läser sina kurser (5-6st) under en hel
termin och har gärna grupparbeten i nästan varenda en samtidigt. För mig så passade det inte alls och
det var svårt att få ihop ett dugligt bra schema utan håltimmar, jag lyckades inte i alla fall.
Kurser
Utbudet av intressanta byggtekniska kurser var något begränsat tycker jag och det slutade med att jag
läste lite stadsplaneringskurser, kurser inom byggskador, renovering och underhåll samt
projektplanering. Kan i alla fall starkt rekommendera kurserna inom byggskador, renovering och
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underhåll som heter Construction Pathology and Rehabilitation och Theory of Conservation and
Restoration.
Staden och landet
Jag tyckte Lissabon var störtskönt och trevligt. Tillsammans med nya erasmusvänner så hittar man på
roliga äventyr och saker för att utforska det som bäst. Det är billigt vin, god mat och trevligt folk. Vad
finns inte att gilla? Jo, avsaknaden av grönska faktiskt. Det fick mig att uppskatta Sveriges lummiga
skogar. Deras nationalparker och reservat är få och är rätt så ordnade, så pass att det tar helt bort
känslan av äventyr när man vandrar. Hursomhelst, deras kuster är ruskigt vackra och in mot landet är
det miltal på miltal av vinodlingar.
Fritid och sociala aktiviteter
Fritiden spenderades med att klättra, surfa och umgås med erasmusvännerna. Ofta i kombination.
Kvällar och dagtid fanns det även event från skolmottagningen, ESN och ESL. Fanns alltid något i
görningen och det planerades ständigt dagsutflykter och resor som vi ändå lyckades hinna med på vår
korta tid innan the rona avbröt vårt utbyte.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Kör bara kör, det löser sig.
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