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Majoros Kinga vagyok, az Óbudai Egyetem Vállalkozásfejlesztés szakán jelenleg már
végzett hallgató. Erasmus tanulmányaim úti céljául Portugáliát választottam. Az Erasmus
program mellett az EILC nyelvtanfolyamra is jelentkeztem, mert nagyon megtetszett a nyelv
különleges hangzása és természetesen szerettem volna legalább az alapokat elsajátítani, amit a
helyieknek köszönhetően sikerült végül beszélgetős szintre fejleszteni. A beszámolót a
Faroban töltött hónapról az EILC oldalon olvashatod.

PORTO – IPP-ISCAP

Utazás
Faro-ból Porto-ba vasúttal jutottam el, ami elég hosszú időbe (kb. 10 óra) telt és 50 EUR-ba
került. Ebből okulva érdemesebb lett volna repülővel utazni, amely ugyanannyiba kerül és
csupán 1 óra az út. A vonatot azért nem bántam meg, mert útközben gyönyörű tájakkal
találtam szembe magam.
Szállás

A porto-i főiskola előzetesen felmérte az igényeinket a szállásra vonatkozóan, és
sokan az általuk ajánlott szállásokat választották a suli környékén lévő kerületekben. A
főiskola a külvárosban helyezkedik el, én pedig inkább a belváros környékén szerettem volna
lakni, vállalva a mindennapos fél-egy órás utazást, ami még így sem rossz. Ennek
következtében magánúton kerestem szállást, amelyben segítséget nyújtott az Erasmus Student
Network szervezet. A honlapjukon folyamatosan frissítik az albérleti lehetőségeket, telefon,
illetve e-mail elérhetőséggel, így nem volt nehéz dolgom.
Fogadás
A félév kezdete előtt a nemzetközi iroda csak nekünk szervezett egy Welcome Weeket, amely 2 hétre sikeredett. Az első ismerkedős napon bemutatkoztak a tanárok és kaptunk
egy Welcome Kit-et, ami rengeteg hasznos dolgot tartalmazott. Volt benne órarend, térkép,
városismertető, menetrend a helyi közlekedéshez, 1 napos bérlet, SIM kártya, ismetető a
suliról és még sorolhatnám. Emellett a Welcome Kit megvásárlásával jogosultak lettünk egy
borpince látogatásra, a Douro folyó felett közlekedő libegőzésre, múzeumlátogatásra és egy
hajókirándulásra. A 2 hetes program során megismerkedtünk a belvárossal, a fontosabb
kulturális pontokkal, a portugál konyhával, és cserébe mi is adhattunk egy kis ízelítőt a saját,
főleg gasztronómiai kultúránkból az International Dinner során.
A főiskolai élet
A tanítás angol nyelven folyt, bár van lehetőség portugál nyelvű órák felvételére is. Az
órák főként Erasmusos
diákoknak voltak szervezve,
így szerencsésen mindig
együtt voltunk és szerveztük
az órák utáni
kikapcsolódásunkat. A
tárgyak általában félévközi
jegyesek, vagy tesztet írtunk,
vagy előadásokat tartottunk,
vagy pedig a kettő
kombinációjából született
meg a jegy. A tanuláshoz
segítséget nyújt a főiskola
könyvtára, a nyomtató irodában megvásárolható jegyzetek, és a Moodle elnevezésű interneten
elérhető program, ahová a tanárok töltik fel a tananyagot. Az órák szünetében igénybe
vehetők a földszinten található büfék és a menza, ahol ebédre igen nagy adag menüt lehet
kapni már 2,25 EUR-ért.
A megérkezésünkkor minden diák számára kineveztek egy portugál Tutor Teacher-t,
akihez bármilyen kérdésünkkel, problémánkkal fordulhattunk. Mellette kaptunk egy-egy
Buddy-t is, aki portugál diák lévén szintén nagy segítségünkre volt, főként a porto-i és az
éjszakai élet bemutatásában.

Közlekedés
Porto területe zónákra van osztva, és annak megfelelően vásároljuk meg a bérletünket,
amely zónákat szeretnénk használni. Ez általában két zónát foglal magába, azt ahol a főiskola
van és azt, ahol lakunk. Minimum két zónát szükséges megvásárolni, illetve ehhez még hozzá
lehet kapcsolni továbbiakat is. Ennek megfelelően nő a bérlet ára is. A bérlet igényléséhez a
főiskolától kapunk egy igazolást és egy fényképet is célszerű magunkkal vinni az első
vásárlás alkalmával. Az sem gond, ha nincs, ilyen esetekben a helyszínen készítenek képet.

Erasmus Student Network
Porto-ban hihetetlenül jól szervezett az
Erasmusos diákok élete. Nem is csoda, hiszen
általában minden évben kb. 2000 külföldi diák
választja ezt a gyönyörű várost. A szabadidős
programok szervezésében nagy segítséget nyújt
az ESN Office.

Már említettem, hogy rajtuk keresztül találtam
szállást is magamnak, és ezen túl rengeteg utazást,
portugál estéket, játékokat és bulikat szerveznek. Sőt
mi több, még surf kurzust is, amelynek köszönhetően
okleveles surf-ös vált belőlem.  Már a
megérkezésem után meglátogattam az irodájukat és 10
EUR-ért vásároltam tagkártyát, amely rengeteg
kedvezményre jogosít, és ezzel lehet igénybe venni az
általuk szervezett programokat is. Csak ajánlani
tudom az ESN-hez való csatlakozást.

Nagyon élveztem a Portugáliában eltöltött időt, és rengeteg pozitív élménnyel,
tapasztalattal és életre szóló barátságokkal tértem haza. Ha tehetem, mindenképpen visszavissza fogok látogatni. Nehezen lehet szavakba önteni azokat a tájakat és érzéseket,
amelyekkel kint találkoztam és éreztem, de mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy
ismerkedjen meg egy picit közelebbről ezzel az igen különleges és egzotikus kis országgal. 

Hasznos linkek
A suli weboldala: www.iscap.ipp.pt
A Nemzetközi Iroda oldala: www.iscap.ipp.pt/gri
Linkek a közlekedéshez: www.stcp.pt; www.rede-expressos.pt
ESN weboldala: www.esnporto.org
Programok Porto-ban: www.iporto.amp.pt

