
Reseberättelse – Ett äventyr i Lissabon ht17 

Under hela mitt liv har jag haft en stor passion för att resa och upptäcka världen. När jag då såg 
att jag kunde studera utomlands så blev jag väldigt taggad! Som du säkert märket finns det 100-
tals möjliga utbyten men anledningarna till att jag valde just Portugal och Lissabon är många. För 
det första är det lätt att ta sig dit och förhållandevis billigt att leva där. Det ligger nära havet och 
eftersom jag surfar så var det klockrent. Det ska dock nämnas att det är kallt i vattnet så våtdräkt 
är ett måste. Men en av de viktigaste anledningarna var faktiskt vädret. Det är underbart väder ca 
300 dagar om året och du vet det vädret vi har i Sverige en vecka om året? Blå himmel och sol, så 
är det i stort sätt varje dag. Sedan läste jag också att universiteten är bra och att många pratar 
engelska vilket underlättar eftersom min portugisiska är en aning rostig. Vilket universitet jag 
hamnade på var inte så viktigt men ISCTE, som jag sökte till, var en bra rankad Business School 
där samtliga kurser var på engelska. 

När du väl bestämt dig för att söka så måste du gå igenom en process som är liknande för alla 
utbyten du söker. Ett personligt brev på engelska samt vilka kurser du ska söka är ett måste. Men 
i övrigt var det väldigt lätt att åka till Portugal. Du är berättigad till Erasmus vilket är gött så det 
stipendiet måste du söka, all den informationen får du per mail. Du behöver inget visum och söka 
boende kan du göra på uniplaces.com men jag pratade med en tidigare student här som bodde på 
Ninestudentliving.com, vilket även jag gjorde och det var helt fantastiskt. När du väl blivit 
antagen så får du tillgång till universitets hemsida, fenix.com där du sköter resten, ansökan till 
olika kurser, all information om dig själv och även hittar ditt schema och studiematerial.  

Kurserna på skolan var kanon! Att ha ett schema på nätet som är lätt att följa var också bra. Det 
som är bra är att klasserna är mindre så det blir kvalitativt! Skolan är dock obligatorisk och du 
måste ha minst 80% närvaro, men man är ju här för att plugga så det gör inget. Du kommer ha 5 
kurser där du har ungefär 2 grupparbeten i varje, 1 mid-term och 1 tenta. Så det kommer vara 
perioder som är lite lugnare och perioder där du vill gräva ner dig under en sten. I övrigt är skolan 
härlig och det finns massa saker att göra. Det är enkelt att ta sig dit oavsett var du bor eftersom 
tunnelbanan tar dig snabbt genom stan. Men jag valde att bo nära eftersom att man var i skolan 
varje dag.  

Det viktigaste jag lärde mig, skolmässigt, under utbytet var att kurserna var väldigt likt det 
verkliga livet kändes det som. Man fick ta redo på saker själv i större grad och man fick arbeta 
med olika studerande i samtliga grupparbeten vilket ledde till kulturella utbyte. Alla läste även 
olika kurser vilket ledde till att planering blev en viktig faktor. Men det kulturella utbytet var 
oerhört värdefullt och att få se hur studenter från alla världens hörn jobbar var en fantastisk 
upplevelse. 

Mitt absolut bästa råd för dig som åker till Portugal är att va med på så mycket du kan, engagera 
dig i skolan, var med i Erasmus i Lissabon (ESN eller ELL) som både är organisationer för alla 
som reser med Erasmus. De arrangerar resor, fester och alla möjliga aktiviteter. Där kommer du 
träffa människor i överflöd. Börja även plugga i tid och gå på lektionerna. Hitta folk i klassen 
som är roliga att plugga med och gör en rolig grej av det. Det blir ju en vardag att studera i 
Portugal likväl som att studera i Sverige. Men jag tycker det varit otroligt att få möjligheten att 
känna på vardagen i Portugal, Lissabon.       
      // Dennis 


