Universidade: LUND UNIVERSITY
Técnico

Lund

Cadeiras com possiveis
equivalência:

GPO, SPPB, EBI,
LEBII, TA e RB

Quality and product safety,
Environmental
Biotechnology,
Biochemical Reaction Engineering
Info: (1)

Residência:

Há residências perto dos edifícios das universidades,
mais próximas são Delphi e Sparta.
A universidade ajuda-nos a encontrar casa (é preciso
fazer uma candidatura) Info:(2)
Estimativa: um quarto sem casa-de-banho numa
residência universitária perto de 400€/mês.

Despesas:

Custo de vida mais elevado que em Portugal. Café é
há volta de 1,5€; uma cerveja 3€ e uma refeição no
campus custa perto de 8€.

Dicas e mais info:

“Na primeira semana é atribuído um mentor group a
cada aluno, composto por 4 estudantes da
universidade e cerca de 20 internacionais.”- recorda a
Ana Rita Santos
“Arranjar uma bicicleta (ter em atenção as regras
rodoviárias!). Costumam fazer uma palestra com
polícias, sobre regras e multas, que talvez convenha
assistir.
Juntar-se ao grupo dos alunos internacionais de Lund
(3)

Aderir ao ESN para poder fazer diferentes viagens
(não só pela Suécia).
Verificar em que ciclo os cursos são dados (o
semestre está dividido em duas partes) porque no
meu ano como uma das cadeiras era dado no 1o ciclo
e as outras 3 no 2o só me inscreveram em 3 (só é
permitido fazer duas cadeiras por ciclo). Caso isto
aconteça, quando chegarem à universidade contactar
pessoalmente a responsável do gabinete
internacional (a mesma que tenha feito convosco o
contracto de Erasmus) para que vos inscrevam nos
cursos todos (podem ficar cépticos em relação a fazêlo mas refiram que pelo menos dois alunos fizeram o
mesmo). Se quiserem fazer cadeiras no 2o semestre é
preciso ter cuidado porque há cadeiras que só são
dadas em sueco.
Para quem gosta de desporto, podem informar-se
no ‘Stadium’ ou fazer uma inscrição num ginásio (o
mais barato é o Gerdahallen (4)” – aconselha a
Margarida Castro Gomes

Alunos/Alunas que fizeram
Erasmus:

Ana Rita Santos(contacto), Margarida Castro Gomes
(contacto)

(1) http://www.lth.se/english/education/exchangestudies/courses/?L=0%2527
(2) http://www.lunduniversity.lu.se/student-life/housing
(3) https://www.facebook.com/groups/internationalstudentslund/
(4) http://www.gerdahallen.lu.se

