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1. Porque é que escolheste Estocolmo como o teu destino de Erasmus? 

Escolhi estudar em Estocolmo devido à reputação que a Suécia tem relativamente ao Ensino, 

mas também devido a todas as opções de cadeiras em Inglês. Sempre tive curiosidade em visitar 

a Escandinávia, não podia perder a oportunidade de estudar e viver lá.  

 

2. O que é que gostaste mais?  

Quem me conhece sabe que eu adorei tudo em Estocolmo, mas se tivesse de dizer o que 

gostei mais diria todos os parques dentro da cidade.  

 

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar? 

O processo de alojamento, para mim, foi fácil porque consegui ter alojamento da faculdade. 

No entanto, Estocolmo está numa crise de habitação, tal como Lisboa, logo, se não tivesse 

concorrido à habitação da faculdade, acredito que fosse mais difícil encontrar casa.  

Encontrei todas as informações sobre habitação no site da faculdade 

(https://www.su.se/english/education/admissions/housing-for-international-students).  

 

4. Qual é o custo de vida? 

Estocolmo é um local com um custo de vida mais elevado relativamente a Lisboa. 

 

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?  

Uma das razões por ter escolhido Estocolmo foi a qualidade de ensino. Antes de ir já tinha 

sido avisada por alunos que tinham estudado em Estocolmo que os Professores não iam facilitar, 

só por ser aluna de Erasmus. Fiquei um pouco receosa, mas não achei que fosse muito difícil em 

comparação com o ISCSP.  

As cadeiras na Suécia são feitas por período. Ou seja, durante um mês (período A, por 

exemplo) só temos uma cadeira e no final desse período temos um exame. Os exames não são 

dados pelos Professores que deram a cadeira, nem são corrigidos pelos mesmos. No exame é 

atribuído um código a cada um, quem está a corrigir o exame não sabe quem vocês são. Podem 

fazer os exames em Sueco ou Inglês, mas todas as aulas são dadas em Inglês. 

 

 



 

 

6. Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em 

questão? 

Têm de vir com uma mente aberta, os Suecos não têm a cultura de ficar na faculdade a 

conviver com os colegas de turma. Têm de ser esforçar para fazer amigos, ficar na habitação da 

faculdade ajuda muito neste sentido. Prepararem-se mentalmente para não verem o Sol e 

apanharem -10 graus. 


