Beszámoló
2014 II. Félév
Név: Ritter Norbert
Küldő intézmény: Óbudai Egyetem
EILC kurzus helye (ország, város): Portugália , Porto
EILC kurzust szervező intézmény: IPP – ISCAP
Kurzus időpontja: 2014. Január 27 – Február 14
E-mail cím (nem kötelező megadni): rnorbi91@gmail.com
Erasmus kurzus helye : IPP - ISEP
Időpontja : 2014.Február 21 – Június 26

A neven Ritter Norbert az Óbudai Egyetem Villamosmérnök hallgatója vagyok.
Az Erasmusos félévemet Portugáliában, azon belül pedig Portóban tölthettem el.
Portugáliára főként a nyelv és az óceán közelsége miatt esett a választásom. Január végén
utaztam ki az EILC kurzusra ami 3 hétig tartott utána pedig kezdődött az erasmusos félév az
Egyetem másik karján. Az EILC kurzus Portoban volt az IPP – ISCAP karon az erasmus
kurzus meg a tőle nem messze levő IPP – ISEP karon.
Az utazás elég költséges Portoba csak a TAP Portugal légitársaságtól találtam jegyeket
Budapestről. Időszaktól függöen 60 000 – 110 000 Ft az oda-vissza repülőjegy.
Szállást legegyszerübben a facebookos csoportokon keresztül lehet találni.
Én a szállást a Casa de Musica metró állomáshoz közel találtam havi 250 euróért számlákkal
együtt. Egy Portugál sráctól béreltem egy szobát. A lakás nagyon otthonos , a házigazda

nagyon rendes. A többi kiutazónak is tudom ajánlani , ha kell írjatok emailt és elküldöm az
elérhetőségét. Az erasmusos lakások általában 200-250 euró között vannak havonta. Ennyi
pénzért lehet találni a belvárosban és kicsit messzebb is szállást. A belvárosi lakások elég
lepukkantak de kicsit messzebb nagyon szép lakásokat és akár kertes házakat is lehet találni.

Az EILC kurzus az ISCAP-on volt megtartva. 3 hét volt heti 4x reggeltől délutánig és
általában egy nap valami program volt szervezve. A kurzus remek lehetőség ,hogy
megtanuljuk a Portugál nyelv alapjait mindenképpen ajánlom aki jelentkezik Erasmusra.
Maga a kurzus ha odafigyelsz az órákon és egy keveset készülsz otthon akkor könnyen
elvégezhető. Hetente 1 dolgozat van és a végén egy záró vizsga a 3 hét anyagából.

Erasmuson az EPS – European Project Semester nevű kurzusra jelentkeztem. Ez a kurzus
magába foglal 30 kreditnyi tárgyat angol nyelven. Van egy 20 kredites projekt és 5 darab 2
kredites tárgy.
4-5 Fős csapatokba osztanak be a tanárok egy teszt kitöltése után. A csoportokban általában
az összes ember különböző nemzetiségű. Akik a nyelv miatt aggódnak ne féljenek mert biztos
lesznek akik még annyira se beszélnek angolul ☺. A projektre az első héten kikell választani
a témát és utána az egész félév erre épül. Hetente egyszer van egy project meeting ahol a
tanárok nagy többsége jelen van. Attól függően ,hogy melyik projektet választjátok kaptok
egy supervisor tanárt akikhez lehet menni segítségért. Van egy pár projekt amit az előző
félévekben kezdtek el a diákok és az ő munkájukat kell folytatni. Általában ezekben a
projektekben sokkal többet segítenek a tanárok , de ezek általában nehezebbek is. Vizsga csak
a Portugál nyelv tárgyból van a félév végén. A többi tárgyból csak a félév folyamán kell
néhány beszámolót és előadást készíteni a csapatoddal és erre adják a jegyet. A portugál
osztályzás 0-20 pontig terjedő skálán van és 9,5 ponttól elégséges.

A tömegközlekedés Portóban nagyon jó. Metróval szinte mindenhova ellehet jutni. A havi
bérlet 25 euró körül van. A metróval a belvárostól az óceánig ellehet menni. Ha érdekelnek a
vizisportok akkor Portóhoz a legközelleb a Matosinhos nevű tengerpart van ami remek hely
,hogy megtanulj surfözni. Ha valakit a kitesurf érdekel érdemesebb kicsit tovább menni
Esposendére ami kb 40 km északra Portótól. Az ottani centereknél lehet kurzusokra
jelentkezni. Erősen ajánlott ☺

A bulik nagyrésze az Aliados metró állomás környékén található. Ez a környék tele van
bárokkal és klubbokal. Portóban minden elég későn kezdődik általában 3 óra elött üresek
klubbok mert mindenki a Piolho bár környékén alapozik. Rengeteg erasmuson diák van
Portóban és rengeteg bulit szerveznek nekik. A bulikról az esnporto.org oldalon találhattok
információkat.
Akinek további információ vagy segítség kell nyugodtan írjon az rnorbi91@gmail.com címre.
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