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Bevezetés
Bármikor amikor az ismerőseim arról kérdeztek, hogy miéért éppen Portót választottam
Erasmus úticélként, sosem tudtam igazából érdemleges választ adni. Egyszerűen csak az
összes választható úti cél közül ez volt a legszimpatikusabb. Lehet, hogy az óceánpart miatt,
lehet, hogy a távolsága miatt, igazából nem tudom rá a választ. De végül abszolút kifizetődött
a döntésem, mert egy olyan országba, és városba kerültem, ahova lehet, hogy egyébként nem
mentem volna el, és amibe első látásra beleszerettem. A jelentkezésem során végül nem is
írtam be más várost, mert annyira elhatároztam magam Porto mellett, hogy vagy oda
szerettem volna menni, vagy inkább sehova. Szerencsére megkaptam az ösztöndíjat, és így
február 1-jén indulhattam is Portóba. Elöljáróban még annyit, hogy mint mindenki másnak,
aki ebben a félévben ment Erasmus félévre, így nekem is, a Covid-19 keresztülhúzta a
számításaimat. Arra ki fogok térni, hogy ez milyen változásokat hozott Portóban, viszont sokkal
részletesebben a járvány következményeiről nem fogok írni, mert ezt a beszámolót inkább a
jó élményeimről, és az Erasmus adta lehetőségekről szeretném írni.

1. Porto
Mint azt a bevezetőben is írtam, február 1-jén megérkeztem Portóba. Szerencsére egy ideje
már van közvetlen repülőjárat két légitársaság által is, így könnyedén meg lehet venni a
repülőjegyet. Én végül Wizzair géppel utaztam, és ottani idő szerint este 7 óra körül érkeztem
meg. Azt mindenképpen tudni kell Portóról, hogy habár Portugália egy déli ország, az időjárást
télen ott sem a 30 fokos napsütés jellemzi. Ehhez hűen érkeztem meg este 7-kor a 15 fokos
ködös, szitáló esős Portóba. Portóban a tömegközlekedéshez jegyet váltani kb. rémálom. Ha
ismeretlenként mész oda, tuti, hogy egy darabig szenvedni fogsz vele, sőt, én még így a
félévem végére sem értettem meg teljesen a rendszert. Portóban zónás rendszer van. A város
zónákra van beosztva, és neked ettől függően kell jegyet venned, hogy hány zónán utazol
keresztül. Az elején sokáig szerencsétlenkedtem a jegyvásárlással, de később az egyetemnek
köszönhetően tudtam diákbérletet váltani 30 euróért egy hónapra, ami jó volt minden zónára.
Igaz nem olcsó, de ha minden nap veszel csak két jegyet, már a dupláját költöd. Szóval a
szerencsés jegyvétel után elindultam a szállásomra. Én a szállásom a uniplaces honlapján
foglaltam, amiről bár az az általános vélemény, hogy drága, de cserébe megbízható (nem egy
történetet hallottam olyanokról, akik előre kifizettek valami random helyen foglalt szállást, és
kiérkezve döbbentek rá, hogy nincs semmi féle szállásuk). Igaz drága volt, de nem bántam meg
semmiképp a választást. A szállás választásról még annyit, hogy célszerű olyan lakást
választani, ahol többen is laknak, lehetőleg több erasmusos diák, akikkel később tudsz
ismerkedni, és ez egy jó alapot adhat a félévedhez, illetve érdemes olyan helyet választani ahol
van fűtés, mert igaz, hogy télen sincs hidegebb 10 foknál, de ha a lakásodban megfagysz már
egy ilyen időben ha nincs fűtés. Mi 5-en laktunk egy lakásban.

Kilátás az erkélyről

Érkezésem után volt egy hetem az egyetem kezdetéig, így bőven volt időm a várost körbejárni.
Portó nevezetességeit megnézni bőven elég két nap. Ami furcsa volt így elsőre Budapestiként,
hogy a folyó túloldalán egy másik város, Vila Nova de Gaia fekszik. Igaz ennek nem sok jelét
veszed észre, de azért jó tudni. Nagyon sok szép tere van, a templomok egészen lenyűgözőek.
Igaz sajnos nagyon sok a lepukkant, romosodó ház, ami miatt picit veszít a szépségéből, de
ettől függetlenül egy nagyon szép város. Portugáliában az élet körülbelül ugyanannyiba kerül,
mint Magyarországon.

Igreja do Car

Látkép a Porto-i oldalról

Az óceán a belvárostól elég messze található, egy minimum fél órás metróút kell, hogy lejuss,
viszont, ha még nem láttad az óceánt, ez az út milliószor is megéri. Amit mindenképp ki kell

próbálj, ha Portóba mész, az a szörfözés. Kívülről könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem olyan
egyszerű. Viszont cserébe felejthetetlen élmény. És ha már a szörfözésnél tartunk. Ha ezt a
várost választod úticélodnak, mindenképp váltsd ki az ottani Erasmus Student Network (ESN
card) kártyáját, amivel nem csak a szörfözéshez kapsz kedvezményeket, de ezzel a kártyával
tudsz majd később mindenféle buliba, utazásra, és programokra jelentkezni. Ott, ha bármiféle
nagyobb közösségi esemény történik a diákoknak, szinte biztos, hogy az ESN Porto szervezi.
Egyébként ehhez a kártyához még nagyon sok más kedvezmény is tartozik, hogy csak egy párat
említsek: Ryanair, autóbérlés, szállás, éttermek. Szóval mindenképp megéri kifizetni azt a pár
eurót, ami után egy évig használhatod a kártyád.

Az ételek sokban különböznek az itthon megszokottól. Mint óceánparti város, és ország,
természetes a sok haláru. A boltokban különféle fagyasztókba ömlesztett rákok kagylók, halak
kaphatóak. Viszont például Lidl ott is van, így azért sok minden olyan dolgot meg tudsz venni,
amit itthon is. Portugál specialitásokból van számtalan, viszont van két olyan dolog, amit
mindenképp ki kell próbálj, ha ott jársz. Az egyik a Pastel de Nata, ami egy édesség, illetve a
Francesinha, ami egy főétel, bár ezt úgyis el fogják ott nektek mondani többször is.
Alapvetően a portugál emberek kevésbé beszélnek angolul, viszont nagyon barátságosak, így
ha segítséget kérsz, akkor biztos lehetsz benne, hogy segíteni fognak.

2. Tanulás
Azt előre le kell szögeznem, hogy ha arra számítasz, hogy eramus diákként itt egy percet sem
kell tanulnod, hanem minden napod a bulizásról fog szólni, akkor sajnos tévedsz. Ha bár nem
teljesíthetetlenül nehezek a követelmények, azért bőven kell bele munkát fektetni, hogy
sikerrel zárd a félévet.

2.1. Tárgyfelvétel, oktatás
Nem tudom, hogy ez minden egyetemen így van-e, de ha idejössz itt első körben választanod
kell, hogy sima tárgyakat szeretnél felvenni, vagy egy úgynevezett Erasmus Project Semester
része szeretnél lenni. A EPS arról szól, hogy van egy előre meghatározott 30 kredites csomag,
ami pár tárgyat tartalmaz 10 kreditért, illetve egy projektet 20 kreditért. Ezt annyiból
egyszerűbb választani, hogy itt semmit nem kell intézz a tárgyfelvételnél. Illetve van a másik
mód, amikor magadnak választasz tárgyakat. Ez több munkával és adminisztrációval jár az
elején, viszont mivel magadnak választod a tárgyakat, ezért választhatsz nagyon könnyűeket,
ami miatt talán jobb választás ez a fajta megoldás. Azt mindenképp tudnod kell, hogy itt
szigorúan ellenőrzik a jelenlétet az órákon. Kapsz egy diákigazolványt, amit minden óta elején
be kell csipogtatnod a teremben. Ha 15 percnél többet késel, az már hiányzásnak számít, és 3
hiányzás után letiltanak a tárgyról. Én egyébként magamnak vettem fel a tárgyaim, és igaz az
elején nagyon sokat szenvedtem a tárgyfelvétellel, mivel több szakról is vettem fel tárgyakat,
és ugye itt nem lehet óraütközésed, mert minden órán jelen kell lenned, de végülis szerintem
jobban jártam így. Itt többnyire minden tárgyból vizsga van, amit a félév végére, kb. két hétbe
sűrítenek be. Ezek elég nehezek, viszont, ha félév közben jól teljesítesz, és a beadandókkal jó
jegyeket szerzel, akkor elég a minimum pont, és így azért könnyen teljesíthető a tárgy.
Egyébként Portugáliában 1-től 20-ig osztályoznak, és 10 felett számít teljesítettnek egy adott
tárgy.

2.2. Hasznos infók az egyetemről
Van egy olyan fura szokás az egyetemeken, hogy a végzősök, akik külön egyenruhában járnak,
mindenféle feladatokat adnak a gólyáknak. Csak azt látod, hogy a gólyák csoportokban vagy
épp skandálnak valamit a körülöttük álló végzősök parancsára, vagy épp a földön térdelnek,
vagy táncolnak. Ennek ott komoly hagyománya van, amiről pontosabb részleteket nem tudok

sajnos. Egy másik hasznos infó az egyetemről, a menza. Én az Instituto Superior de Engenharia
do Porto egyetemre jártam, amin több menza is található volt. Ezektől nem kell gourmet
fogásokat várni, viszont nagyon olcsón, viszonylag ehető ételt kapsz, ami diákként abszolút
nem elhanyagolható dolog.

Iszogatás

(nem én vagyok a képek elején, hanem egy macedón srác)

3. COVID-19 + összegzés
Mint Magyarországon, ott is szépen beköszönt a világjárvány. Szép lassan kint is bezártak
mindent, az egyetemektől kezdve a közterületeken át az óceánpartig mindent, és végül kijárási
korlátozást is bevezettek. Ennek köszönhetően az Erasmus diákok nagy része hazament, és az
oktatás is online folytatódott. Innentől, lényegében az Erasmus félévnek vége volt (1,5
hónappal a kezdete után). Még júniustól azért volt egy hónap, amikor utazhattál, és már
mehettél ide-oda, de az összejöveteleket még ekkor is korlátozták 20 főre, így nagyobb bulikat
még ekkor sem tarthattál. Sajnos a vírus pont az Erasmus lényegét vette el, a kapcsolatépítést,
és a új kultúra, ország megismerését, de én ettől függetlenül úgy érzem, hogy megérte. Azt
nem tudom, hogyha előre tudom, hogy ez lesz akkor is belevágnék-e, de utólag a döntésemet
semmiképp sem bántam meg, és ha lesz rá lehetőségem, szeretnék mégegyszer erasmus
félévre eljutni, remélhetőleg úgy, hogy akkor már nem szól közbe egy világjárvány. Így is
felejthetetlen élményeket szereztem, és kiváló embereket ismerhettem meg.

Ha bármi kérdésed lenne hozzám, keress bátran, szívesen válaszolok. Az e-mail címem:
adam.kuzdy@gmail.com

