
Utbytestermin HT18 i Lissabon 
 

Först och främst vill jag tacka för att jag fick chansen att åka till Lissabon på en 
utbytestermin. Jag sökte till ISCTE i Lissabon för att jag ville studera i ett land i Europa samt 
komma till solen, Lissabon blev därför ett perfekt val. 
 
Jag upplevde att ansökan var ganska knepig att göra då jag inte visste vilka kurser jag skulle 
söka mig till då vi hemma endast läser 3 kurser på 30 poäng medan vi på ISCTE måste läsa 5 
olika. Det var därför inte helt lätt att veta vilka kurser jag kunde söka då jag inte hade en 
valbar termin och ville helst tillgodoräkna så många kurser som möjligt. Jag rekommenderar 
därför ett möte med en studievägledare i god tid för att få svar på frågor. Efter att denna 
process var gjord var nästkommande processer inte så komplicerade. Det finns många sidor 
som kan hjälpa en att exempelvis leta boende i Lissabon, och jag valde boende via UniPlaces. 
Mina kriterier var att boendet skulle ha gångavstånd till skolan eftersom den mesta tiden 
spenderas här precis som på ett Gymnasium. Många vänner jag lärde känna här bodde dock 
längre bort och åkte kommunalt till skolan vilket ofta gick smidigt (men se upp för tåg-
strejkerna).  
 
Om jag ska vara ärlig hade jag absolut inte räknat med så mycket plugg som det var. Du 
tillbringar oftast heldagar i skolan och behöver plugga på kvällar och helger. Dock beror det 
på vilka kurser man läser då det skilde sig väldigt mycket. Jag upplevde att skolan hemma är 
mer ”elevernas skola” där de flesta lärare kommer till skolan för att de verkligen vill lära ut 
till eleverna, men här är det tvärt om. Lärarna är de som ”äger” skolan och man ska ha 
väldigt mycket respekt för dem. Jag upplevde även att många av kurserna var otroligt svåra 
och även fast man bara läser 6 poäng per kurs fördjupar sig många av kurserna ändå 
eftersom man ofta har lektionerna 3 gånger i veckan. Har du möjlighet, rekommenderar jag 
att läsa kurser du tycker låter intressanta så blir det nog lättare att förstå samt att du 
möjligen får mer tid över att upptäcka Lissabon.  
 
Mitt viktigaste råd till någon som vill åka på utbyte är att det är en utmärkt chans att få lära 
känna ett nytt land, kultur samt nya vänner. Våga ta chansen och våga vara framåt för att 
lära känna nya människor, för med nya människor kommer nya äventyr och utmaningar. En 
utbytestermin är också otroligt utmanande på så sätt att du måste klara dig själv till en 
början, vilket gav iallafall mig en insikt och lärdom om att jag klarar mig själv och kan lösa 
problem som uppstår.  
 
Avslutningsvis vill jag bara starkt rekommendera Lissabon som stad där man kan njuta av 
supergod mat till låga priser. Lissabon består av en fantastisk arkitektur med färgglada 
fasader men erbjuder också bra kommunikation till otroliga stränder där man kan sola, bada 
och surfa. 
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