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Titel, en mening som sammanfattar ditt utbyte
Innan avresa
Jag sökte utbyte i Lissabon för att jag fått tips av många vänner att det är en spännande och
annorlunda stad. Kontrasterna mellan solsemester blandat med storstad fick mig att bli intresserad av
att göra mitt utbyte där. Efter att jag fått antagningsbeskedet började jag leta boende på Airbnb och
söka upp alla möjlig tips om staden.
Ankomst
Jag och min vän Alva, som jag gjorde utbytet tillsammans med, befann oss på plats i Lissabon drygt 2
veckor innan skolstart. Då var det högsommar i landet och vi spenderade våra första veckor i badorter
utanför Lissabon (mestadels Cascais och Estroil), tog surflektioner och besökte den coola staden i
bergen, Sintra. Ca 5 dagar innan skolstart hade vi en välkomstdag på skolan för alla Erasmusstudenter.
Dagen innehöll en presentation av skolan, båttur på floden Tejo och en middag på kvällen. Dessa två
veckor var helt underbara. Rekommenderar verkligen att åka till sitt utbyte i god tid så man hinner
bekanta sig med staden.
Ekonomi
Även om det generellt sätt är billigt i Lissabon kostar det att göra utbyte där. Man vill unna sig saker
nästan varje dag. Vi åkte på flera resor inom Portugal (Porto, Algavre etc.) Jag sparade ihop till en del
av detta under mitt sommarjobb. Dessutom hjälpte erasmusbidraget (10 000kr innan avresa) till en
del. Jag sökte även rekommenderade stipendium, dock kommer svar om jag blir antagen till dessa
efter mitt utbyte. Vilket också kan vara väldigt värdefullt eftersom jag utnyttjade varenda krona under
min utbytestermin.
Boende
Man får ingen hjälp av universitetet ang. boende så detta måste du hitta själv. Det finns flera sidor för
andrahandsuthyrning som fungerar men jag och Alva valde att pruta via Airbnb. De kan ofta tänka sig
ett mycket lägre pris när man ska stanna under ett helt halvår.
Tillslut fick vi en supersöt lägenhet i centrala Barrio Alto. Är väldigt glad att jag bodde så centralt som
vi gjorde även om det ibland kunde höras ljud på kvällarna från bargatorna runtomkring.
Universitetet och studierna
Skolan är annorlunda från hemma. Istället för 2 st kurser läste vi 5 st mindre kurser samtidigt. Man
fick en känsla av att man gick på gymnasiet igen. Mindre uppgifter till varje vecka. Därför skulle jag
säga att arbetsbelastningen var ganska hög en svårighetsgrad var inte överdrivet svår i något ämne.
Kurser
I och med att jag läser Fastighet och Finans hemma fanns det ett begränsat antal kurser som passade
mitt program. De kurser jag läste var: Corporate Finance 1, Corporate Finance 2, Economic and
buisness history, Operational marketing and Principle of management. Var inte säker på att din
kursplan kommer hålla när du väl börjar skolan på ISEG. När vi kom till skolan hade de tagit bort
kurser vi tänkt läsa. Vi blev, hursomhelst, i slutändan nöjda med våra kurser och vårt schema.
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Staden och landet
Jag älskar Portugal och Lissabon. Det är en oerhört cool stad som ändå var mycket mer modern än jag
räknat med. Även om många kan begränsat med engelska så var människorna där alltid väldigt
hjälpsamma. Kan varmt rekommendera att besöka kända orter som Algavre och Porto under ditt
utbyte. Städerna är väldigt olika och det gav mig en större helhetsbild av Portugal .
Fritid och sociala aktiviteter
Av en slump bodde 5 st andra svenska tjejer precis bredvid mig och Alva. Därför hängde vi med dem
nästan hela tiden. Vi åt ute på olika restauranger ca 2/3 dagar i veckan, provade olika barer och hittade
olika små marknader varje vecka. Jag gillar dessutom att träna en del, så jag valde ett gym nära oss (
Fitness Hut), kan verkligen rekommendera detta gym.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Ta inte med dig några klackskor! Det är som att bestiga ett berg varje dag i Lissabon och jag tror jag
aldrig haft så starka vadmuskler som när jag nu lämnar Lissabon.
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