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A 2017/2018 tavaszi félévét külföldi tanulmányi úton töltöttük Brazíliában. Választásunk azért Brazíliára
esett, mert szerettünk volna egy új kultúrát megismerni és szakmai tárgyakat tanulni, egy Európán kívüli
országban.

AZ EGYETEM
USP – ICMC (University of São Paulo - Institute of Mathematics and Computer Sciences)
Az USP, Brazília legnagyobb és legnevesebb egyeteme São Paulo államban. Az egyetemhez több campus
tartozik, melyek nagyrészt São Paulo városban találhatóak. Az ICMC campus São Carlosban helyezkedik
el, itt folytattuk mi is tanulmányainkat.
Az adott félévben induló tárgyak közül, bármit választhattunk, amelyek lehettek karon belüli, illetve más
karon induló tárgyak is. A félévkezdés után 2 hetünk volt véglegesíteni a kiválasztott szakmai tárgyainkat,
melyek a következők voltak: adatbázisok, vállalkozói kompetencia az informatika területén, korszerű
tanulási technikák és műszaki rajz. A tárgyak kredit értékei a következőképpen számolódtak: előadás +
gyakorlat + projekt munka. Az egyetemek között kötött szerződés alapján, 1 brazíliai kredit 2 európainak
felelt meg. A félév február végétől július közepéig tartott, vizsgaidőszak nélkül. Náluk a félév végi vizsgák
helyett több évközi zárthelyi volt, amelyeket esetlegesen a félév vége után, a nyári időszakban lehetett
pótolni. Az tárgyakat portugálul hallgattuk, azonban a professzorok lehetőséget biztosítottak
számunkra, hogy a zárthelyiket angolul teljesítsük, melyhez angol anyagot kaptunk.
Az egyetem számtalan sportolási lehetőséget nyújtott, szabadtéri úszómedencével, fedett
sportcsarnokkal, kültéri tenisz- és focipályával, melyeket a nap bármely időszakában lehetett használni.
A campushoz tartozott egy központi közösségi épület, ahol a diákszövetségek népszerűsítették magukat
és informáltak mindenkit az aktuális eseményekről. Ugyanitt volt található az étterem, ahol nagyon
kedvező áron tudtunk minden nap ebédelni.

SÃO CARLOS
São Paulo várostól 4 órányi busz útra található São Carlos, ahol a félévünket töltöttük. Brazíliában a nagy
távolságok miatt, nagyon fejlett és biztonságos a buszhálózat. Rengeteg busztársaság kínál kedvező
ajánlatokat, melyekhez kényelmes, modern buszokat biztosítanak.
São Carlos hangulatos
egyetemváros, sok sportolási lehetőséggel és parkokkal, ahol minden hétvégén valamilyen rendezvény
várta az odalátogatókat. A kollégium nem jellemző, a diákok általában családi házakat bérelnek többen,
ahol kis közösséget alkotva élnek. Mi a belvárosban laktunk, egy velünk egykorú brazil lánynál, Alice-nél,
akivel egy életre szóló barátságot alakítottunk ki, a világ másik felén. A félév során, rengeteg segítséget
kaptunk tőle, és mindenki mástól is, ami jellemzi a brazil emberek mentalitását.
A brazilok rendkívül segítőkészek és barátságosak, nagyon örülünk, hogy megismerhettük a kultúrájukat
és őket. Ha tehetnénk bármikor szívesen visszatérnénk. A kint tartózkodásunk során, készítettünk egy
youtube csatornát, ErasmusBrasilVlog néven, ahol bővebben beszámolunk a kinti élményekről.

