
Ett par månader i en av Europas äldsta städer mitt under en pandemi  

Innan avresa  
Jag sökte utbytesstudier då jag länge drömt om att bo i ett annat land. Jag såg 
utbytesstudier som en ypperlig möjlighet att göra det och samtidigt samla ihop 
poäng till min utbildning. För min del lockade ett varmare klimat och att kunna 
dyka i lite varmare vatten än här i Sverige.  

Ankomst  
Jag kom till Portugal en torsdag, hade introduktion i skolan på fredagen (via zoom 
på grund av corona) och började kurserna på måndagen efter. Det fanns en 
studentorganisation som heter NAPE som ordnade aktiviteter under veckan innan 
kurserna började samt första veckan.  

Ekonomi  
Då Portugal tillhör EU så fick jag Erasmusstipendium som jag sökte innan utbytet. 
Största delen betalas innan avresa och resterande del efter hemkomst när alla 
papper var fixade. Det var inga obligatoriska avgifter mer än 2.03 euro till skolan för 
en obligatorisk försäkring.  

Faktum är att det inte är så mycket kostnader mer än resekostnaden till och från 
landet och levnadskostnaderna på plats. Levnadskostnaderna i Portugal är lägre än 
i Sverige så det är inget problem att klara sig på CSN eller hålla nere kostnaderna 
om man vill. För mig var det dykningen som kostade en del, men vilka 
fritidsaktiviteter och resor man gör bestämmer man ju själv utifrån sin plånbok. Om 
man vill resa mycket så kan det vara en god idé att spara ihop lite pengar innan 
man åker iväg.  
 
Boende  
Jag fixade boende via AirBnb för att få helt flexibla datum. Jag bodde centralt i 
Lissabon vid Rossio och det tog cirka en halvtimme att gå till skolan som låg lite 
utanför centrum. Jag valde att bo vid centrum eftersom mycket av studierna var på 
distans på grund av corona (jag var bara i skolan två dagar i veckan). Många andra 
studenter bor dock vid skolan så det är ett tips om man vill ha lätt att hänga med 
andra studenter. Skolan hade några lägenheter som de gav ut enligt först till kvarn 
principen. Jag hade turen att jag satt med telefonen just när jag fick mail om det 
och lyckades faktiskt få ett rum. Men i och med corona så valde jag att hyra en 
lägenhet själv.  
 
Universitetet och studierna  
På grund av corona var största delen av 
studierna på distans. Jag var bara i 
skolan på torsdagar och fredagar. De 
flesta kurserna var uppbyggda med 
theoretical classes som var föreläsningar 
och practical classes som var mer eller 
mindre eget arbete, antingen räknade 
man uppgifter eller hade grupparbete. 
Practical classes var ett bra tillfälle att få 
hjälp av lärarna.  
 



Jag tycker att kurserna höll ungefär samma nivå som på KTH och alla mina lärare 
var bra och engagerade. Man läser alla kurser parallellt och redovisar eller tentar av i 
slutet av terminen vilket kan bli intensivt. Det kan vara skönt att välja några kurser 
som inte examineras genom en tenta för att göra det lite lugnare, dock stod det att 
alla mina kurser hade tenta men det var bara hälften som faktiskt hade det.  
 
Kurser 
På IST är de flesta kurserna 6 eller 4,5 hp vilket innebär att man behöver läsa fler 
kurser här per termin än på KTH. Min plan var att läsa 22,5 hp då jag hade läst en 
kurs extra på KTH innan. Jag hade 30 hp valfria kurser inom mitt program så jag 
valde kurser utifrån de jag tyckte var roligast och de som passade bra i schemat 
utan krockar. De kurser jag läste var: 
 
Entrepreneurship, Innovation and Technology transfer, 6 hp 
Kursen består av ett grupparbete där man ska komma på en idé och sedan skriva 
en affärsplan som redovisas i slutet av kursen. Kursen har ingen tenta utan består av 
ett grupparbete. Jag tyckte kursen var rolig och det är nog en bra kurs om man har 
tankar på att starta eget företag i framtiden.  
 
Environmental Management System, 6 hp 
Kursen består av två arbeten. Om man gör arbetena individuellt så behöver man 
inte göra något prov/tenta men om man väljer att göra det som ett grupparbete så 
behöver man göra det. Arbetena består av att man ska välja en produkt eller tjänst 
och sedan göra en livscykelanalys (del 1) och sen presentera hur man kan minska 
miljöpåverkan (del 2). I del 1 skrev man en rapport och lämnade in och del 2 
redovisades och så lämnade man in PowerPointen och en Excel med beräkningar. 
Det var inte alltid jätteintressanta föreläsningar men jag gillade ändå kursen.  
 
Environmental Economics and Natural Resources, 6 hp 
Denna kurs var väldigt oklar i början. Första veckorna gick vi igenom universums 
historia vilket jag inte alls förstod syftet med. Bra kurs om man har ett intresse för 
nationalekonomi och gillar att räkna. Jag tyckte att kursen var väldigt svår då jag 
inte hade så mycket ekonomikunskap innan. Innehållet stämmer inte riktigt 
överens med kursbeskrivningen. Kursen examineras genom frivilliga kontinuerliga 
övningar och en tenta. Om man gör övningarna så kan man höja sitt betyg på 
tentan. 
 
Projects and Contracts, 4,5 hp 
Projektledningskurs med allt ifrån tidsplanering, ekonomi, upphandlingsprocessen 
och olika typer av kontrakt. Den examineras genom två mindre test (2 x 10%), ett 
mindre grupparbete (30%) och en tenta (50%). Jag tyckte att kursen var intressant 
även om vissa föreläsningar var lite långtråkiga på grund av låånga PowerPoints.  
 
Första veckorna kan man ändra kurser så länge den internationella koordinatorn 
godkänner det, vilket jag hört inte ska vara något problem. Man måste dock se till 
så att majoriteten av kurserna är inom det program som utbytet sker. Jag behövde 
alltså läsa 51% av mina poäng inom mastern environmental engineering. 
 
  



Staden och landet  
Lissabon är en supervacker stad och 
man blir glad av att promenera runt 
bland alla färgglada hus. Jag tycker 
även att människor upplevs gladare 
än i Sverige. Om man till exempel 
äter lunch på en restaurang med 
mycket portugiser är det en livlig 
stämning, är alla glada och det pratas 
mellan borden och olika sällskap. 
 
 
 
 
Fritid och sociala aktiviteter 
I november så blev restriktionerna hårdare och det blev utegångsförbud från 
klockan 13 på helger så efter det så blev det ganska långtråkigt. Innan 
utegångsförbudet så brukade jag dock åka till Sesimbra som ligger en bit utanför 
Lissabon och dyka. Jag testade även surfing ett par gånger då Portugal har riktigt 
bra ställen för surfing. Jag hade även gymkort på Holmes Place så försökte hålla 
igång träningen också.  

 
 
Slutligen så rekommenderar jag att kolla in utlandsbloggen där jag bloggade under 
min utbytestid :) ni hittar den här: https://www.kth.se/blogs/utland/  

https://www.kth.se/blogs/utland/

