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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Matilda  HT18 
Utbytesuniversitet     
Instituto Superior Técnico 
Utbildningsprogram     
Civilingenjör Design och produktframtagning 
     
     

Utbytestermin i Lissabon 

Innan avresa 
Att jag valde just Lissabon var tack vare att terminerna ligger ungefär samtidigt som hemma 
på KTH vilket gör att jag kan komma tillbaka till vårterminen utan att missa något. Jag visste 
sedan tidigare att IST fungerade bra med mitt masterprogram och att det fanns kurser som 
passade de kurser jag skulle ha läst i Stockholm så att jag kan tillgodoräkna mig mitt utbyte. 
Jag såg utbyte som en chans att komma bort ett tag från KTH och uppleva något nytt. De enda 
förberedelser som krävdes var att hitta boende och göra ett språktest innan. Eftersom alla 
masterkurser är på engelska finns det inga krav på att prata portugisiska.   

Ankomst 
Jag flyttade ner till Lissabon redan i början av augusti trots att skolan inte började förrän 
september. Då passade jag på att åka till Ericeira för att surfa en vecka och lära känna staden i 
lugn och ro. De två erasmusorganisationerna ELL och ESN anordnade flera utflykter och 
fester om en är sugen på att träffa andra Erasmusstudenter innan skolan börjar.   

Ekonomi 
Lissabon är en jättetrevlig stad med mycket restauranger, barer och nära till stranden. Det är 
billigare än Stockholm att gå ut och äta på de flesta ställena. I skolan finns det möjlighet att 
äta lunch för 3-5€. Jag tog utökat studielån men gjorde inte av med alla pengar under 
månaden.  

Boende 
Jag hittade boende via Uniplaces och bokade innan jag åkte ner. Priserna för egen lägenhet är 
ungefär som i Stockholm men de flesta hyr ett eget rum och då blir det billigare. Lissabon blir 
allt populärare och det verkar som att det är allt svårare att hitta boende och därmed flera 
bedragare tyvärr. Universitetet erbjuder bara några få rum och dessa går främst till studenter 
som kommer utanför Europa. Jag bodde i Graca, ett mysigt område precis bredvid det lite mer 
turistiga Alfama, men centralt. Kollektivtrafiken är bra men mycket är på gångavstånd i 
staden så beroende på var du bor behövs kanske inget metrokort. 
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Universitetet och studierna 
Skolan har två campus, Alameda och Tagus park. Alameda ligger centralt och där finns alla 
kurser från maskin. Tagus park ligger utanför stan men det går en shuttlebuss från Alameda 
campus men jag läste inga kurser där. Kurserna jag läste var på engelska och de flesta lärare 
var vana vid att undervisa på engelska. Jag läste fem kurser (28.5 hp) och alla kurser bestod 
av ett projekt av varierande omfattning. Det är mycket arbete under terminen pga alla projekt 
men många av kurserna saknar tenta. Betygen översätts till pass/fail när en återkommer till 
KTH så det finns ingen poäng i att plugga mer än nödvändigt.  

Innan skolan började anordnade studentorganisationen NAPE en mottagningshelg fylld med 
aktiviteter. De ordnade också en introduktionsdag där en fick en rundtur på campus och en 
mentor som kunde svara på frågor. 

Kurser 
• Mechatronic Systems (ersätter MF2030) - kursen handlar om Finite State Machines och 

examinationen består av fyra kontrollskrivningar och ett projekt med fyra delrapporter. 
Studenterna förväntas göra projektet helt på egen hand och stödet från lärarna är inte så bra.  

 
• Microelectronics (ersätter MF2043) - kursen handlar om analoga kretsar och transistorer, 

dessa designas i programmet Cadence. Examinationen bestod av tre labbprojekt och en tenta.  
 
• System Identification (ersätter MF2007) - tung teoretisk kurs, baserad på reglerteknik och 

examinationen var baserad på två prov under terminen och en labbrapport.  
 
• Object-oriented programming (ersätter MF2095) - kursen handlar främst om databaser, UML 

och tyvärr väldigt lite programmering. Examinationen bestod enbart av ett projekt.  
 
• Polymer Processing (valbar) - kursen handlar om plastgjutning och mjukvaran Moldflow och 

examinationen för Erasmusstudenter består endast av ett projekt.  
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Staden och landet 
Lissabon är en jättetrevlig stad med mycket restauranger, barer och nära till stranden. De ligger 
flera fina stränder nära Lissabon och det går att surfa hela hösten. Klimatet är mycket varmare 
än Sverige, vilket var en av anledningarna till att jag valde Portugal och det kan bli upp till 20 
grader i december.  
Det finns möjlighet att ta en portugisiska-kurs som KTH betalar och ger några hp. Jag tackade 
dock nej till den då den var schemalagd varje kväll mån-tors. Portugiserna är bra på engelska 
och en klarar sig fint i staden utan att prata någon portugisiska. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Under hösten har jag passat på att surfa. I början av resan köpte jag surfbräda och våtdräkt för 
att slippa hyra varje gång. Både ELL och ESN anordnar surflektioner hela hösten och har 
också uthyrning av våtdräkt och bräda. Det finns flera idrottslag anordnade av 
erasmusstudenter och jag har exempelvis spelat paddel några gånger. Jag har också haft flera 
besök och därmed passat på att upptäcka staden. Som jag tidigare nämnt anordnas det massor 
av aktiviteter med ELL och ESN. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om en vill ha månadskort behöver en fylla i en blankett och lämna in ett foto för att få ett 
speciellt kort. Det brukar vara väldigt lång kö vid terminsstart så gör det så fort som möjligt. 
Det går att ladda på både månadsbiljett som kostar 37€ (rabatt om en är under 23) och 
zapping, belopp som dras per resa. 

Här är mina bästa tips: 
• Köp med portugisiskt porslin från Ceramicas na Linha 
• Ät pastel de nata från Mantegigaria 
• Ta bussen över bron till Costa da Caparica och pröva på att surfa 
• Ta tåget till Cascais och cykla längs med kusten till stranden Guincho 
• Ta tåg till Porto och besök portvinskällare 
• Njut av utsikten vid Miradouro da Graca eller PARK takbar 
• Ät skaldjur på Marisquiera do Lis (mindre turistigt än Ramiros men precis lika bra) 
• Ät på Damas eller pröva deras drinkar, på kvällen är det klubb och livespelningar 
 

 


