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Sedan jag började på KTH har jag funderat på att åka på utbytesstudier. Att det blev just Portugal och
Lissabon berodde nog mest på att jag ville också åka till ett land jag inte varit i förut och att jag hade
hört mycket bra om staden och landet. För att åka till Portugal behöver man inga vaccinationer och
inte heller något visum. Jag läste alla kurser på engelska och behövde därför inte läsa någon språkkurs
innan jag åkte.
Ankomst
Jag kom till Lissabon en vecka innan mottagningen började. Jag tyckte att det var lagom att vara där
en vecka innan då jag hann gå runt campus för att se hur det såg ut och utforska staden lite. Från
torsdag-söndag innan skolan började anordnade skolan en mottagning. Under mottagningen blev vi
indelade i grupper tillsammans med studenter från andra program och en fadder från
fadderorganisationen NAPE som tog med oss på en rundtur i skolan och visade oss var vi kunde få
hjälp med frågor om utbytet. Den ansvarige för oss utbytesstudenter gick igenom hur man skulle tänka
med sitt schema och berätta lite om hur upplägget med tenta osv. såg ut. De hade även anordnat en
internationell middag, City Race med utmaningar i stan och en endags-utflykt där man fick välja på
några olika alternativ men jag var inte med på alla aktiviteter.
Ekonomi
När man gör utbytesstudier i Portugal kan man få Erasmus-stipendium vilket ger lite extra pengar
varje månad. Man kan även få merkostnadslån från CSN. Jag kände att jag klarade mig bra på de
pengarna. Jag tycker att Portugal generellt sett är billigare än Sverige. I skolan kunde man köpa lunch
för ca 2-5 Euro. Inte världens bästa mat men den var OK. Jag betalade inga extra avgifter i skolan
förutom en försäkring som jag betalade under mottagningen på ungefär 1.5 Euro.
Boende
Jag fixade boende innan jag kom dit men jag har många vänner som fixade på plats. Man kan ta hjälp
av till exempel UniPlaces för att hitta boende, både delat och egen lägenhet. Jag bodde i ett kollektiv
tillsammans med 5 andra personer från olika länder. Att bo tillsammans med andra tyckte jag var
jättekul. Det var speciellt skönt i början att alltid ha någon att prata med när man är ny i en stad men
även under terminen. Lägenheten låg i Arroios ca 15 minuters promenad från campus. Till de stora
shoppinggatorna tog det ungefär 8 minuter med tunnelbana. Standarden i lägenheten var inte jättebra
och i februari när jag kom dit var det ca 16 grader inomhus då det inte var isolerat. Jag löste det genom
att snabbt köpa innetofflor och ett täcke från IKEA. Jag betalade ca 300 Euro per månad. Det gick nog
att få något billigare men många av mina kompisar betalade mer.
Universitetet och studierna
Instituto Superior Técnico ligger hyffsat centralt i Lissabon och har ca 11 000 studenter. Vissa program
har sina lokaler en bit utanför stan som heter Tagus Park, men jag som gick Civil Engineering hade allt
på campus i stan. Själva skolan var ganska sliten och hade inte så många ställena att sitta och plugga
på och de som fanns var ganska högljudda. Men jag satt ändå ganska mycket i skolan och gjorde
grupparbeten. Jag tyckte inte att utbildningen skiljde sig så mycket från KTH. I de flesta kurser jag
läste hade vi en eller två teoretiska lektioner i veckan och en övning. Skillnaden var kanske att
lektionerna oftast var 1.5-2 h långa utan rast vilket gjorde att jag blev lite ofokuserad i slutet. Alla
1 (3)

kurser jag läste var på engelska och man kunde även gå en kvällskurs på 6hp i portugisiska, men jag
gick inte den.

Kurser
Generellt tycker jag inte att nivån på kurserna var högre än i Sverige, men i alla kurser var det
grupparbeten som tog mycket tid. Jag skulle egentligen läst 30 ECTS men då två kurser som jag ville
läsa krockade med varandra så valde jag att bara läsa 24 ECTS. När jag ansökte om kurser skrev jag
med fler kurser än jag behövde. Jag tyckte det var bra då det var lättare att välja bort kurser än att
lägga till. Det var inga problem att lägga till men det var ytterligare papper som skulle fyllas i på plats.
Bara vissa lektionstillfällen går på engelska så man kan få lite problem att få ihop sitt schema och det
kanske därför inte är möjligt att läsa exakt alla kurser som man tänkt sig.
Sanitary Engineering, 6 ECTS
I denna kurs hade vi ett projekt och en tenta i slutet. Projektet pågick under hela terminen där vi skulle
distribuera vatten och skapa ett avloppssystem i en fiktiv by. Den behandlade lite strömningsmekanik
men skulle inte säga att den var så svår som jag tänkte att den skulle vara när den innehöll
strömningsmekanik. Vi använde AutoCAD väldigt mycket för att rita upp systemet och gjorde många
beräkningar i Excel. Jag tyckte att det var en ganska intressant och rolig kurs.
Concrete Structures II, 6 ECTS
Denna kurs handlade mycket om armerade betongplattor. Vi använde mer förenklade metoder och
mindre teoretiska beräkningar än på KTH. Under terminen kunde man lämna i 3 uppgifter som gav
bonuspoäng på tentan. Uppgifterna var inte obligatoriska och var ganska omfattande men om man
förstod dem så hjälpte det väldigt mycket när man skulle tentaplugga då tentauppgifterna liknade dem
men i mindre skala. Det här var den kurs jag tyckte var svårast av de jag läste, men jämfört med KTH
kände jag att den inte var lika svår som liknande kurser.
Construction Pathology and Rehabilitation, 6 ECTS
Den här kursen handlade om byggskador. Under terminen gjorde vi ett grupparbete där man valde ut
en byggnad som hade synliga skador på fasad, tak och i trappuppgång. Man skulle sedan bland annat
analysera skadorna, deras orsaker till uppkomst och åtgärder. Jag tycker att det var en bra kurs där
man fick använda det man lärt sig och applicera på verkligheten och laborationstillfällen där man fick
se olika tekniker för att analysera skador. Kursen avslutades med en tenta.
Construction Organisation and Management, 6 ECTS
Det var fyra större delar i kursen som handlade om offentlig upphandling, budget, byggarbetsplatsens
utformning och betalningsprocessen. Om varje del skrev man en uppsats i grupp och dessutom en mer
fördjupad uppsats om ett av ämnena. Jag tycker inte att kursen var så avancerad men krävde lite jobb i
grupparbetena. Den hade en tenta i slutet. Eftersom jag läser Husbyggnads- och anläggningsteknik
fick jag välja den som valbara poäng.
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Staden och landet
Jag gillade Lissabon väldigt mycket. Det fanns mysiga små stadsdelar, torg och massor av
utkiksplatser (miradourous) mitt i stan där det på de flesta ofta var mycket folk och bra stämning. Vill
man åka till stranden är det smidigt att åka tåg och till Carcavelos som jag oftast var på tog det bara 25
minuter. Gillar man att surfa är Portugal ett bra val. Är man nybörjare finns det massa surfskolor på
stränderna.

Fritid och sociala aktiviteter
ELL och ESN är två organisationer som anordnar massvis av aktiviteter för Erasmus-studenter. Det
var allt från guidade turer i stan till pubrundor och resor till stränder. För att få ta del av deras
aktiviteter och rabatter köper man deras kort för ca 20 Euro. Det är även lätt att själv ordna resor och
roadtrips inom landet. Jag var bland annat på Azorerna och Algarve-kusten med några kompisar. På
kvällar och nätter hänger många studenter i stadsdelen Bairro Alto som är full av barer och
restauranger.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Passa på att resa mycket och strosa runt i stan. Det finns många fina restauranger, caféer och
brunchställen. Även om jag varit intresserad av utbytesstudier sedan länge så pendlade mina känslor
upp och ner om jag ville åka eller inte fram tills jag åkte. När jag väl kom dit och kom in i skolans
rutiner och livet utanför ångrade jag inte en sekund att jag åkte. Jag har träffat så många nya vänner
från olika delar av världen och upplevt så mycket roligt tillsammans med dem. Jag hade en fantastisk
termin i Lissabon.
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