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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Mina Tavakoli  HT19 
Utbytesuniversitet     
Instituto Superior Técnico 
Utbildningsprogram     
Civilingenjör Medieteknik 
     
     

Utbytestermin i Lissabon 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier då jag var väldigt trött på min miljö och vardagen på KTH. Det var först 
meningen att jag och min vän skulle söka tillsammans till någon stad i Tyskland men eftersom hon 
inte hade läst tyska innan så kunde vi inte åka dit vi ville. Vi gick sen till utbyteskoordinatorn för att be 
om tips på andra länder/städer/universitet. Våra krav var ungefär ”lätt plugg, gärna varmt, mycket 
kultur och konst”. Och då blev vi tipsade om Lissabon och Instituto Superiór Technico. Jag behövde 
inte göra några särskilda förberedelser förutom själva ansökan via mobility online.  

Ankomst 
Vi anlände 2 veckor innan studiestart och njöt av solen och värmen under den tiden. Sedan började 
mottagningen då man fick delta i diverse aktiviteter och fester som fadderorganisationen NAPE 
anordnade. NAPE är då fadderorganisationen för utbytesstudenter. Vi åkte bland annat till 
grannstaden Sintra för att se sagoslott, man kunde även välja att gå på surfinglektioner eller 
kulturpromenad. Mottagningen avslutades med en stor BBQ i traditionell Técnico anda. Det erbjöds 
ingen introduktionskurs men det erbjöds däremot en språkkurs i Portugisiska som man fick betala för, 
jag valde att inte gå på denna då det var en kvällskurs.   

Ekonomi 
Jag ansökte som många andra som åkt på utbyte inom EU om att få Erasmus+ stipendiet. Det var inte 
så mycket att det täckte alla mina extra kostnader men ändå hjälpsamt. Jag sökte även om tilläggslån 
från CSN för studier utomlands. Det fanns inga stora oväntade kostnader, och eftersom mat och 
transport var billigt så sparade jag in på det men boendet var lite dyrare så dessa tog ut varanda i 
slutändan.    

Boende 
Jag och min vän hittade vårt boende på Uniplaces då jag hade fått tips om det av en vän. Eftersom det 
är relativt vanligt av vad jag hört att folk blir bedragna eller rånade när de anländer till sin bostad var 
vi lite nervösa att vi skulle dyka upp och plötsligt vara utan bostad men det blev som tur var inte så. 
Efter ett tag märkte vi att vissa saker i lägenheten inte riktigt fungerade som exempelvis ugnen, och på 
vintern luktade det mögel överallt då det var så fuktigt. Jag valde att inte bo nära skolan då jag och min 
vän hellre ville bo nära stan där det är mer liv och komma bort från skolan på sin fria tid. Av vad jag 
vet så fick man inte någon hjälp av universitetet så man bör kolla upp boende i förväg.   

Universitetet och studierna 
Universitetet var ganska litet jämför med KTH, jag var bara på campus Alameda som är 
huvudcampuset men det var i alla fall inte långt att gå emellan byggnaderna. Eftersom det är ett 
tekniskt universitet var ämnesområdena ungefär samma som på KTH men medieteknik som jag läser 
fanns inte med utan mina kurser var inom deras datalogimaster. Eftersom man inte fick lösningar till 
uppgifter eller gamla tentor så var det viktigt att gå på föreläsningarna och anteckna mycket. Deras 
kurser går även alla parallellt under en termin, det fanns inga ”perioder” som på KTH. Alla 
masterkurser ska vara på engelska vilket jag hade tur med men jag vet att andra gick på sin första 
föreläsning och var tvugna att byta kurser då undervisningsspråket var på Portugisiska. Sedan finns 
det inte en specifik timme då alla äter lunch som på KTH utan om man har otur som jag hade får man 
gå utan lunchrast en dag. Annars var upplägget rätt likt men istället för akkvart var det 10 minuter och 
en vanlig föreläsning är 1.5 h utan rast.     
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Kurser 
Jag skulle först läsa kurserna 3D-programming och Game Design men då den första visade sig ha 
förkunskapskrav som jag saknade och den andra var på fel campus samt orsakade schemakrockar fick 
jag tänka om och byta kurser. Jag läste XML på KTH på distans under period 2 så jag valde bara tre 
kurser i Portugal i slutändan: Information visualization, Internet of things interaction design och User 
centered design där den första eventuellt kommer tillgodoräknas som villkorligt valfri för 
visualiseringsspåret och de två andra som valfria.  

Information visualization motsvarar kursen informationsvisualisering på KTH. Det var nog min 
favoritkurs då den var mest strukturerad och föreläsningarna var roliga. I den kurser fanns ett stort 
grupprojekt, en rapport och en sluttenta vilka var rätt tunga men det gick bra till slut. Internet of 
things interaction desin var en projektkurs utan föreläsningar men där man istället hade workshops. 
Vi utvecklade ett IoT-föremål som skulle följa ett eller två av FN:s globala mål. I slutet av projektet 
lämnade vi även in en vetenskaplig rapport. Varje vecka fick man även skriva textreflektioner på olika 
texter om ämnet. I den sista kursen User centered design fick man utveckla en hemsida eller app där 
man på något sätt skulle förbättra transporten i Lissabon, vår app var en koldioxidjämförare för olika 
transportmedel. I slutet av denna fick vi även skriva en rapport där fokus låg på att rapporten skulle 
vara visuellt snygg.     

Staden och landet 
Det förekom kulturkrockar ibland då många verkade ha en bild av Nordeuropeer som rika och lite 
bortskämda. Jag hade verkligen tyckt om Lissabon som en semesterort men jag hade inte valt att bo 
där under en längre tid igen. Det fanns mycket kultur och det var vackert men det fanns också mycket 
som man tar för givet i Sverige som inte funkade där, exempelvis inomhusvärme.  Sedan att det var en 
lång byrokratisk process på ungefär en vecka för att få ett månadsbusskort får mig att undra vilka 
andra processer som skulle vara onödigt mycket jobbigare om man skulle bo där permanent.   

Fritid och sociala aktiviteter 
Eftersom vi gick in med inställningen att klara våra kurser i första hand så pluggade vi nästan jämnt. 
Vi försökte ha en eller två helt lediga dagar i veckan. Under dessa dagar gick vi på museer och till 
diverse turistattraktioner. Det var även under dessa dagar vi utforskade nattlivet som var mycket mer 
varierat än i Sverige, det fanns verkligen något för alla! Våra favoritklubbar var Club Noir och 
Metropolis som båda spelar mycket alternativ musik. De jag umgicks mest med i skolan var en grupp 
portugisiska studenter som var väldigt snälla, inkluderande och hjälpsamma. Jag fick inte lika bra 
kontakt med andra utbytesstudenter trots att alla mina grupparbeten var med dessa. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag rekommenderar att ta med varma kläder då det alltid är kallt inomhus under vintern. Åk till Sintra 
och ät så många pastel de natas som det går. Det kan vara bra att fylla på busskortet i början av 
månaden då det bara gället månaden ut oavsett när man fyller på.   
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