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Under ett och ett halvt år hade Erik Len
gyel inte mycket liv utanför studierna. När 
han och tre kursare från sjöingenjörspro
grammet på Chalmers Tekniska Högskola i 
Göteborg bestämde sig för att läsa in både 
sjöingenjörsexamen och skeppsbyggar
examen parallellt visste de kanske inte 
riktigt vad de gav sig in på. Erik Lengyel 
skrattar när han beskriver hur det var 
under den där tiden:

– Vi kunde ha fyrafem kurser igång 
samtidigt. Jag pluggade på sommaren och 
tentade av kurser för att hinna med. Det 
var jag, TorHåkon, Adam och 
Adam. Var det en som inte 
förstod något så var det alltid 
någon annan som gjorde det, 
vi hjälpte varandra hela tiden. 
Vi satt med varandra kanske 
tio timmar varje dag i perioder.  
Och det blev en prestigesak 
mellan oss fyra, ingen ville ge 
upp. Det var bara att köra.

Mer än sjöingenjör
Han ångrar det inte en sekund, 
säger han, men tillägger att 
den flickvän han hade vid 
tiden nog inte tyckte att det 
var så jättekul att han var så 
extremt upptagen.

Det var när Erik Lengyel 
var ute på sin andra praktik
period på sjöingenjörspro
grammet som han började 

fundera på att bli mer än sjöingenjör.
– Jag kände att jag nog inte ville job

ba hela livet till sjöss, men jag ville inte 
stänga några dörrar. Så jag tänkte att om 
jag kan få en konstruktionsutbildning ock
så, då kan jag välja. Då plågar jag mig hell
re i skolan för att sedan kunna göra precis 
vad jag vill. Det värsta som kunde hända 
var att jag inte skulle slutföra det, men jag 
känner mig själv rätt bra, jag gillar inte att 
ge upp.

Överbryggning
Erik Lengyel och de andra 
tre sjöingenjörsstudenterna 
som ville studera skeppsbygg
nad kollade läget med Mattias 
Binge rud, utbildningssekrete
rare på Chalmers. Han såg till 
att det skapades ett överbryg
gande program för de fyra. 

– Mattias Bingerud har 
hjälpt oss extremt mycket. Jag 
tror inte ens att det tog två 
veckor efter vi kom hem så 
hade han lagt upp en plan. 

Erik Lengyel förklarar att 
man inte kan gå direkt från 
sjöingenjörsprogrammet till 
skeppsbyggnad. 

– Vi läste matematisk 
överbryggningskurs, diverse 
mekanik och annat, både på 
Johanneberg och Lindholmen.

Efter avlagd sjöingenjörs

examen och överbryggningsprogram läste 
Erik Lengyel in en masterexamen i skepps
byggnad. Det tog honom två år och i våras 
avlade han sin examen. Som avslutning 
projektledde han den årliga studieresan 
till Asien, där de nyutexminerade skepps
byggarna besöker varv och andra mari
tima företag, vilket man kan läsa mer om 
i den bilaga till Sjöfartstidningen som stu
denterna gör varje år efter att de kommer 
hem, senast som bilaga till Sjöfartstidning
en nr 7/2018.

När han var klar med sina maratonstu
dier var det inte bara härligt att gå i mål.

– Det kändes tomt. Vi åkte ju till Asien 
med klassen och när vi kom hem visste 
jag att jag hade blivit uttagen till trainee
programmet och det var jag väldigt glad 
för. Men det var faktiskt tomt, det var en 
så stor del i mitt liv att plugga och nu hade 
jag plötsligt en massa tid över.

Halvvägs som trainee
Men sedan dess har karriären rivstartat. 
Erik Lengyel är nu ungefär halvvägs i trai
neeprogrammet från Lighthouse. När pro
grammet är klart i november kommer han 
att ha arbetat på fyra företag. 

Han har varit på Stena Teknik och TTS 
Marine än så länge och talar entusiastiskt 
om kunskaperna han har fått med sig från 
de båda företagen. Efter TTS ska han vida
re till SSPA och Floatel. I höst kommer 
han sannolikt att kunna välja och vraka 
bland jobben. ¶

Erik Lengyel har lyckats ta  dubbel examen från  
Chalmers – som både sjöingenjör och skeppsbyggare. 
Nu är hans karriär igång.

”Det var bara att köra”
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Tre tips om   
konsten att ta  
en dubbel  examen

1. Ha ett mål du vill nå. Utan 
mål vet man inte vart man ska. 
Med ett tydligt mål kan du visu-
alisera det, annars bara yrar du 
runt.

2. Ha en plan för hur du ska nå 
dina mål, ha en taktik. För att 
bli skeppsbyggare behövde jag 
lägga upp taktiskt hur jag skulle 
läsa kurserna.

3. Fullfölj planen, ge inte upp. 
Jag vill inte att det ska låta tri-
vialt, men har du ett mål måste 
du se till att nå det. Jag failade 
några tentor, men jag fick fort-
sätta kämpa, helt enkelt.
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Trainee. Vid tiden för intervjun tillbringar 
Erik Lengyels sina dagar med strukturberäk-
ning i designteamet på TTS Marine, som har 
kontor nära Läppstiftet i Göteborg.


