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Innan avresa
Jag ville studera utomlands för att få nya erfarenheter och byta studiemiljö eftersom jag skulle studera
på samma skola flera år. På så sätt tänkte jag att jag skulle behålla min studiemotivation och slippa
göra ett sabbatsår. Jag sökte till Instituto Superior Técnico för att få lära känna ett nytt land och en ny
kultur. Dessutom har jag ett stort intresse för det spanska språket och jag tänkte att jag kunde få
användning för det för att lära mig portugisiska. Efter att jag blivit antagen växte även intresset för att
lära mig surfa som man kan göra hela året i Portugal. Det behövdes inga stora förberedelser förutom
ansökan till skolan och erasmusstipendiet samt hitta boende. Varken visum eller vaccinationer
behövdes. Språkkurs behövs inte heller om man inte vill lära sig innan.
Ankomst
Jag åkte ner precis en vecka och en dag innan studiestart. Det anordnades en mottagning som kostade
40 euro och som startade 4 dagar innan skolan vilket betalades på plats. En preliminär anmälan till
mottagningen gjordes på mail som vi fick någon månad innan jag åkte ner. Mottagningen anordnades
av skolans studentorganisation som kallas NAPE. Vi var bland annat och utforskade Lissabons
sevärdheter en dag, på bargatan en kväll/natt och fick en typisk portugisisk middag en annan kväll.
Ekonomi
Jag fick Erasmus stipendiet och CSN under tiden jag bodde i Lissabon. Jag betalade dels för
mottagningen som kostade 40 euro, en försäkring på skolan för omkring 1,5 euro (nästan ingenting)
och 75 euro för portugiskursen som vi fick tillbaka i Sverige efter att vi kommit hem. I början var det
mycket pengar att lägga ut. Dels för boendet, deposition osv, och dels för roliga saker som gymkort,
surfinglektioner och andra aktiviteter. Därför kan det vara en bra idé att spara lite extra innan man
åker så man inte måste säga nej till en massa roliga saker.
Boende
Jag ordnade bostad tillsammans med tre andra personer från samma mastersprogram som också
skulle studera på Tecnico. Vi hittade en lägenhet på uniplaces och betalade sammanlagt 2000 euro.
För de fick vi en nyrenoverad lägenhet med fyra sovrum, två badrum, vardagsrum och kök som
dessutom låg 8 min gångväg från skolan.
Universitetet och studierna
Universitetet var på ett mindre campusområde, mindre än KTH och hade olika byggnader som
tillhörde olika fakulteter. Undervisningen skiljde sig från KTH på det sätt att man som student var mer
engagerad under föreläsningarna. Föreläsaren ställde direkta frågor och det kunde vara räkneuppgifter
under föreläsningstimmen. En vanlig dag såg ut så att jag gick till skolan och hade föreläsning på
förmiddagen, sen gick jag hem och åt lunch och hade en håltimme och sedan gick jag tillbaka till
skolan. På kvällen läste jag portugisiska 19-21. Språkkursen var måndagar till torsdagar de första
veckorna.
Kurser
Jag läste totalt 6 kurser vilket sammanlagt blev 30 hp. I de inkluderades portugis kursen som var på 6
hp. De andra kurserna var Environment and Territorial Management, Soft Skill II, Solid Waste
Management, Construction Organisation Management och Urban Planning. Jag räknar med att få
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tillgodoräkna alla kurser men portugis kursen och Solid Waste Management räknas till mina valbara
kurser. Urban Planning förutsatte att man kunde dataprogram som autocad vilket ingen i vår grupp
kunde men vi löste det genom att använda sketchUp och det gick bra tillslut. Den kursen var annars
lärorik. Det var likadant med Construction Organisation Management som antog att vi kunde autocad
fast där behövde vi ”bara” kunna mätverktyget, vilket inte var så svårt att lära sig. Den kursen var mest
inriktad på projekt och sedan en lättare tenta. Projekten var också lärorika. Environment and
Territorial Management hade ingen tenta utan ett stort projekt samt efter varje föreläsning fick man
svara på en fråga och klarade man en viss poäng slapp man tentan, vilket alla som faktiskt var på
föreläsningarna gjorde. Det var en kurs som gav ett miljöperspektiv som samhällsbyggare! Solid Waste
Management fick en att tänka lite från ett miljöperspektiv också och vi fick åka till en landfill i
Lissabon som var intressant. Till sist, Soft Skill II var en kurs på 1,5 hp som tentamässigt var lika stor
som en 6 hp kurs. Den tog upp lite basic kunskaper om företag och jag tyckte den var intressant och
nyttig för mig som ska komma ut i arbetslivet om ett år.
Staden och landet
Landet var superhärligt och det finns oändligt att se i både landet men också bara runt om Lissabon.
Jag reste till Azorerna som är en helt makalös ö mitt ute i Atlanten som tillhör Portugal och efter
tentorna åkte jag till Algarve som är portugisernas och turisternas semesterparadis, vilket jag kan
bekräfta. Kulturkrockar fanns som till exempel med att hålla tiden, portugiserna är inte så noga med
att dyka upp när man sagt.
Fritid och sociala aktiviteter
På fritiden tränade jag på ett gym och utforskade Lissabon som stad samt surfade några gånger (tog
surflektioner åtminstone). Jag var inte aktiv i något på skolan.
Rekommendationer och övriga reflektioner
-

Rekommenderar att åka ner några dagar innan både mottagning och studier för att landa och
fixa med allt.

-

Spara lite extra pengar inför resan, det finns så mycket kul och intressant att göra. Till exempel
som att resa i Portugal.
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