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Studenternas Lissabon
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Utbytesstudier är något jag väldigt tidigt under mina studier på KTH var inställd på att göra. Jag gillar
att resa och träffa folk från olika kulturer och bakgrunder så det var naturligt. Att resa inom EU är
väldigt lätt. Inget visum eller några specifika vaccinationer krävs. Boende är något som alltid är bra att
ordna innan avresa. Dock så finns mycket hjälp att få av skolans egna förening (NAPE) samt från olika
studentorganisationer med kontor i Lissabon (Erasmus Life Lisboa, ELL samt ESN). Jag ordnade
boende via Airbnb. Priset blir någon tusenlapp mer i månaden (runt 400 Euro) jämfört med boende i
kollektiv (runt 300 Euro). Fördelen var att jag och en vän hade en egen lägenhet själva.
Ankomst
Studentorganisationen NAPE ordnar en mottagningsvecka på universitetet. Rekommenderar starkt att
anmäla sig till den. Mail och info brukar trilla in någon månad innan start. De anordnar dagsresor till
närliggande platser och middagar. Rekommenderar även starkt att köpa medlemskort till både ELL
och ESN. Förmånliga priser för inträden till klubbar, resor i landet m.m.
Ekonomi
Med erasmus stipendiet, CSN med merkostnadslån och reseersättning (á 4000:-) klarar man sig
ganska långt. Undvik turiststråken och köp öl i Bairro-Alto (billigt vid Erasmus corner, fråga så hittar
du). Men Lissabon är en underbar stad för att dricka öl i parker. Köp i butik! Relativt billigt att äta ute.
Men det är en utgift som snabbt äter upp kassan. Köp och laga mat hemma. Du vinner många kronor
på det. Boende påverkar såklart mycket. Finns billigt, med risk för skabbigt. Mycket sämre
boendestandard än i Sverige. Var beredd på det. Vi satsade på lite dyrare boende via Airbnb. Vill du
surfa, vilket vi gjorde, så erbjuder många surfskolor bra priser om du har ett ESN eller ELL kort. Köp
månadskort för kollektivtrafik tidigt. Processen kan ta upp till 2 dygn för att skaffa ett kort. Detta är
personligt. Taxi? Nej, Uber all the way.
Boende
Har redan nämnt lite kring detta. Men boende kan fixas via bland annat Uniplaces, NAPE på Tecnico
kan hjälpa en del. Även ELL (se ovan) och ESN erbjuder boendeförmedling. Vi ordnade via airbnb och
tyckte att vi kunde fixa en bra tvåa runt 4000-5000 kr vardera per månad. Kan gå att hitta billigare om
man är ute i god tid.
Universitetet och studierna
Tecnico är Portugals främsta och största tekniska universitet. De erbjuder Ingenjörsutbildningar inom
de flesta områden som KTH erbjuder. Civilingenjörerna och arkitekterna läser i samma byggnad.
Relativt dålig kvalité på studielokalerna med pinsamt få vägguttag. Men kurserna håller en bra nivå.
Kurserna jag läste var upplagda på ett sådant sätt att man lade mycket fokus på projektarbeten och
inlämningar och mindre på själva tentan. Så det krävdes en del jobb under kursens gång vilket kan
vara lite skillnad jämfört med KTH där det största fokus ligger på tentorna.
Kurser
Jag läste 5 kurser:
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Construction Pathology and Rehabilitation som jag räknar med att kunna tillgodoräkna som kursen
AF 2403 Byggskador. Nog den bästa kursen jag läste här. Väldigt praktiskt lagd kurs där focus ligger
på att vi som studenter ska kunna uppskatta orsaker till olika typer av byggskador, samt vilka tekniker
som kan användas för att verifiera samt studera skadan och hur man går till väga för att rehabilitera
skadan.
Water Recourses Modelling and Planning, tillgodoräknas som kurs AE2610. Handlar o matt uppskatta
nederbördsmängder och I sin tur vattenflöden. Relativt tråkig kurs och baseras mycket på statistik.
Urban Planning, tillgodoräkna som AG2128. Stadsplaneringskurs som jag tyckte var kul och kreativ.
Fokuserade på ett verkligt område utanför Lissabon som man skulle skapa en
översiktsplan/strategiplan över. Informationskartor användes som underlag, studiebesök och
intressanta föreläsningar. Vidare skulle man skapa en form av detaljplan över en mindre tomt i samma
område. Två stora projektuppgifter och en klurig tenta.
Sanitary Engineering. Inte gittat en motsvarighet till denna kurs på KTH. Men en väldigt intressant
och praktiskt lagd kurs. Lär en dimensionera vattentillförsel till ett samhälle samt avloppssystem. Kan
låta tråkigt men faktiskt en av de bättre kurserna jag läst.
Construction organisation and management, tillgodoräknas som AI2809. Övergripande kurs som
behandlar olika processer inom produktion. 5 arbeten med jämförelse över processer mellan olika
länder inom EU. Ok men ganska basic.
Staden och landet
Lissabon är en enormt charmig stad med många små gränder och områden värda att upptäcka.
Klimatet passade mig perfekt. Stadigt väder och temperatur kring 20-35 grader C. Lite manana stuk
när det kommer till det mesta. Härligt och vackert land.
Fritid och sociala aktiviteter
Passa på att res inom landet när du är här. Grymt bra surf en timme från centrum. Passa på att surfa
tidigt på terminen (febr-april) Under högsommaren är det sämre vågor. Skolan har några idrottslag
inom rugby och beachvolly om detta är intressant. Tennisbana vid skolan finns att hyra om detta är
intressant.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Även fast det mesta är billigt så drar kostnaderna lätt iväg. Ät billigt. Res mycket inom landet. Fixa
kort för kollektivtrafik tidigt och medlemskapskorten för ELL och ESN. Utnyttja resorna och
erbjudanden som de tillhandahåller. Surfa under höst och vår då vågorna är som bäst. Träffa folk! Det
är ändå dessa erfarenheter som räknas i slutändan och inte vilket betyg du fick i kurserna.
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