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En höst i Lissabon

Vi var fyra studenter från Fastighet och Finans som valde att åka till Lissabon på utbyte under hösten.
Att söka utbytesstudier var något vi alla hade funderat på sen vi började på KTH och när möjligheten
fanns att söka så var det inte ett svårt val. Att det blev just Lissabon som lockade mest, var dels det
fantastiska vädret och nyfikenheten på landet Portugal som ingen av oss tidigare besökt.
Vi åkte ner en vecka innan skolstart och det kändes som en lagom tidsperiod att söka boende på och
hinna bekanta sig lite med staden. Det var värmebölja när vi kom ner så första nätterna utan AC var en
chock då det var över 30 grader dygnet runt. Universitetet anordnade en ”Welcome day” för alla
utbytesstudenter, där man fick lite guidning i skolans lokaler och en båttur för att sen avsluta kvällen
med gemensam middag och fest. Ett bra sätt att lära känna andra studenter på skolan.
Lissabon är generellt sätt väldigt billigt vilket var positivt för studentbudgeten. Som utbytesstudent
inom EU fick vi också ett Erasmusstipendium på ca 10 000kr.
Innan vi flög ner till Lissabon hade vi kikat en del på boende men vi upplevde det osäkert att boka upp
sig på en lägenhet som vi inte hade sett i verkligheten. Därför bokade vi några nätter på ett Hostel
innan vi kom ner och sedan letade för fullt när vi var på plats. Vi fick tillslut en trevlig lägenhet i
området Santos med 5-10 minuter gångavstånd till skolan som var ett av våra största krav, närheten
till skolan. Det var väldigt skönt att ha så nära och även fast vi betalade lite mer hyra än de flesta andra
vi lärde känna där nere så är vi ändå nöjda med boendesituationen. En annan positiv sak är att taxitjänsten Uber är otroligt billig och vi utnyttjade det väldigt mycket både kvälls- och dagtid.
De finns flera stora universitet i Lissabon och ISEG- Lisbon School of Economics and Management, är
ett av det mest välkända. Det ligger relativt centralt och tar cirka 15-20 minuter att gå in till city. Något
vi ångrar i efterhand är att vi inte passade på att ta språkkurs i Portugisiska som gick att söka på ISEG.
Dock räckte inte riktigt tiden till för det och vi prioriterade helt enkelt andra saker före att lära oss
spårket, dels för att ta sig fram på engelska inte är några större problem.
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Vi läste alla 5 olika kurser som vardera var 6 poäng. Kurserna valde vi baserat på de studenter från
KTH som hade studerat på ISEG hösten innan vi åkte. Då vi visste att de hade fått tillgodoräkna sig
alla och att kurserna antagligen inte skulle krocka med varandra. De vi läste var; Operational
Research, Corporate Finance, Operational Marketing, Business Law, och International Economics.
Majoriteten av kurserna var bra men två av dem riktigt dåliga. Vi hade även mid-terms i alla kurser
och sedan sluttentor i januari i alla kurser så det blev väldigt intensiva tenta-pluggs perioder.
Studieperioden på ISEG överlappade tyvärr KTHs i januari vilket det ledde till att vi missade första
skolveckan hemma i Sverige.
I Lissabon bor det cirka 500 000 invånare i de centrala delarna. Längst kustremsan finns flera
stränder och vi besökte i princip alla. Den bästa och mest populära är Cascais som ligger längst ut
längs kustlinjen. Det tar ungefär 40 minuter med tåg att ta sig från Cais do Sodre (centralstationen) till
Cascais. Lissabon är väldigt kuperat och består av nästan bara kullersten så de högklackade skorna fick
stanna hemma.
Vi passade på att resa runt så fort vi hade tid över. Både Azorerna och Madeira besökte vi vilket vi
rekommenderar alla att göra, en flygbiljett tur och retur från Portugal till något av ställena kan man få
för under 500-lappen om man bokar i i tid. Algarve-kusten är också ett måste att besöka, cirka tre
timmars bilfärd söderut från Lissabon. Till Algarve åkte vi med en av de stora studentföreningarna
som finns i Lissabon, ELL. ESN som är den andra föreningen ordnar också resor dit. Dessa föreningar
är ett tips att gå med i då de ofta fixar pub-crawls och andra happenings för utbytesstudenter. Ett bra
sätt att lära känna andra utbytesstudenter på.
Som helhet är vi supernöjda med valet att åka till Lissabon på utbyte, det negativa var väl att några av
kurserna på skolan inte höll bra kvalité. Hade vi gjort en bredare research tidigare och valt lite andra
kurser hade detta kunnat undvikas men på det hela taget är vi ändå nöjda med universitetet ISEG.
Vi har haft en superbra höst i Lissabon och om du funderar på att söka så tveka inte, SÖK! Du kommer
inte att ångra dig!
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