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Bevezetés
A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfeljesztés mesterszakos hallgatójaként a 2019/2020
1. félévében lehetőségem volt Erasmus program keretein belül egy félévet Portóban, a
Universidade Católica Portuguesa magán egyetemen tanulni, amely az egyik legelismertebb
egyetem Portugáliában. A 2020-as Times Higher Education World University Ranking szerint
Portugália legjobb egyeteme, valamint világszinten is a 600 legjobb egyetem közé sorolják.
A külföldi cserefélévemet mindenképpen Portugáliában akartam tölteni, mivel magával
ragadott az óceán közelsége és a portugál kultúra megismerésének lehetősége, és ezek mellett
az társintézmény szakmai elismertsége is csábító volt. A külföldi részképzésemhez Campus
Mundi támogatásra is pályáztam, amelyet elnyertem, így a Corvinus Egyetemmel az Eramus
zero grant támogatási szerződést kötöttem meg
Beszámolómmal szeretnék egy átfogó képet adni a Portóban töltött félévem tapasztalatairól és
élményeiről, hogy segítsek a pályázó hallgatóknak a döntésükben vagy a már Portóba elnyert
ösztöndíjjal rendelkezőknek hasznos információval szolgáljak életük egyik legnagyobb
kalandjához.

Porto bemutatása
Porto Portugália második legnagyobb városa, az ország északi részén található, az Atlantióceán partvidékén, a Douró folyó torkolatának északi részén. Porto népszerű úticél a turisták
körében. Mediterrán éghajlat jellemző, a nyár meleg a tél enyhe. A téli időszak az óceán miatt
rendkívül csapadékos, néha hetekig esik az eső, és a szél is nagyon erős. A kint töltött időszak
alatt 3 esernyőmet törte el a szél, az esős időszakokban jellemzőek az utcákon hagyott összetört
esernyők. Az őszi félévre gumicsizmával és esőkabáttal készüljenek, akiknek Portó az úticélja.
Látnivalókból nincs hiány a városban, Porto utcáin rengeteg gyönyörű templommal
találkozhatunk, valamint a házakon lévő tradicionális szebbnél szebb csempékkel. Átsétálni a
Ponte de Luiz hídon, a Jadim do Morróról nézni a naplementét, meglátogatni a szebbnél szebb
parkokat, az óceánparton és folyóparton sétálni kihagyhatatlan időtöltések, ha Portóban
vagyunk. A folyó másik oldalán (Gaia) érdemes meglátogatni a jobbnál jobb éttermeket, a
souvenires sátrakat, boltokat, valamint a borospincéket.
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Amiket mindenképpen érdemes megkóstolni:, acai bowl, Comme Ca étterem, bacalhau,
franceshina, portó tonic, Sandeman sangria, a portói bor, portugál sajtok, pastal de nata

Campus, oktatás
Az egyetem campusa Foz városrészen található, az óceánpart mellett, a belvárosból a 200, 203
vagy 204-es buszokkal lehet kijutni az egyetemhez. Az egyetem épületei kívülről réginek
tűnnek, de belülről felszerelt, modern termekkel találkozhatunk. Az összes kar egy helyen
található. A könyvtár elég pici, így nem sok időt töltöttünk ott. Tanulni inkább a belvárosban
található könyvtárakba, kávézókba mentünk. A hallgatók körében legnépszerűbb a 10-22 óráig
nyitva lévő Polo Zero, közösségi „tanuló” hely. Az egyetem területén legtöbbször a Go Natural
nevű étteremben ebédeltünk, inkább vacsoráztunk, mert az óráink általában este 7-kor
kezdődtek és 10-ig tartottak. Az egyetemtől nem messze található egy pizzázó, valamint a
menzán is sokan étkeztek. Az International Office-ban a tanulmányi előadók nagyon
segítőkészek, és kedvesek voltak velünk. Bármikor, bármilyen problémánkban gyorsan
segítettek. Az egyetemen a Neptun rendszerhez hasonló Blackboard rendszert használnak, ahol
a kurzusokkal, vizsgákkal kapcsolatos információk megtalálhatóak, valamint az órák anyagait
is innen tudtuk letölteni.
A részképzés feltételeinek megfelelően 30 ECTS kreditnek megfelelő tárgyat vettem fel
Portugáliában. Itthon nem teljesítettem tárgyat a félév alatt, mivel szerettem volna a kinti
tárgyaimra koncentrálni, ezt idővel megbántam, mert az időmbe belefért volna egy-két itthoni
tárgy teljesítése is. A teljesített tárgyak közül kettőt tudtam elfogadtatni az itthoni képzéseimen,
ennek oka, hogy az őszi félévben inkább az általánosabb tárgyak közül tudtam választani
külföldön, és nehéz volt az utolsó féléves szakmai specifikus tárgyaimmal egyező tematikájú
kurzust találni. A Learning Agreement-et az első héten módosítanom kellett, az óraütközések
és az egyik kurzuson lévő helyhiány miatt. A Learning Agreement módosítása nagyon
gördülékenyen ment, mind a portugál és mind a magyar nemzetközi tanulmányi iroda
támogatása mellett.
A tárgyak nehézsége és a követelmények hasonlóak voltak az itthon megszokotthoz. A félév
során jellemző volt a csoportfeladatok megoldása, valamint beadandók írása, prezentációk
tartása. A tárgyak számomra inkább elmélet-orientáltak voltak, és kevesebb hangsúlyt fektettek
a gyakorlati tudás megszerzésére, alkalmazására. A vizsgaidőszak rövidebb volt, mint
Magyarországon, minden tárgyból csak két lehetőségünk volt a vizsga megírására, egy a normál
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vizsgaidőszakban egy pedig a pótvizsgaidőszakban. Emiatt jobban be kellett osztanunk az
időnket a tárgyak felkészülésére, mert néha csak 1-2 nap volt a két vizsgánk között.
A következőkben szeretném bemutatni az általam választott tárgyak tartalmat.
Business Strategy (6 ECTS): A tárgy célja a szervezet és a környezet közötti kapcsolat
megismerése a stratégián keresztül. A félév elején 5 elméleti órán megismerkedtünk a stratégiai
modellekkel és értelmezésekkel, valamint környezet elemzési módszerekkel. A félév második
felében esettanulmányokat oldottunk meg, amihez az elméletben megtanult összefüggéseket és
elemző eszközöket használtuk. A tárgy elősegítette a vállalkozások működésének megértését.
Minden esettanulmány esetében 8 kérdésre kerestük a választ, az óra előtt csapatban beadtuk a
megoldásunkat, majd minden órán egy csapat előadta a megoldását utána pedig 2 órán keresztül
az oktató által vezetett vitán keresztül osztottuk meg a véleményünket a megoldásokkal
kapcsolatban. A végső jegy 70%-át jelentette a vizsgaidőszaki írásbeli vizsga, a jegy másik
30%-a az órai vitákban való egyéni részvételből és a csapat feladatokból származott. Számomra
a félév során ez a tárgy volt a leghasznosabb, és az oktatótól rengeteget tanultunk.
Consumer behaviour (3 ECTS): A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a fogyasztók
döntéshozatali folyamatát, és megértsék, hogy milyen motivációk és értékek határozzák meg a
fogyasztók viselkedését. Az órákon hallhattunk a véleményvezérek befolyásolási erejéről,
családi struktúrák, háztartási szokások, életkorok, különböző társadalmi osztályok fogyasztási
szokásairól. A félév során egy általunk választott témából kellett szakirodalmi összefoglalót
írnunk, valamint egy kutatási kérdést találnunk, és a kutatás módszertanát kidolgoznunk, az így
elkészített beadandó dolgozat, valamint a két prezentáció jelentette a jegy 50%-át. Az általunk
választott téma a Használt-ruha vásárlási szokások Magyarországon volt. Az itt elkezdett
munkát a Market Research tárgyon tudtuk folytatni. A tárgy szintén írásbeli vizsgával zárult.
Advanced Topics in Marketing (6 ECTS): A tárgy a marketing tárgyból megismert elméletekre
építve megismertette velünk azoknak a felhasználását, valamint a jelenlegi marketing trendeket.
A kurzus fő témái és célja a marketing folyamat megértése, a piac és a jelen lévő fogyasztók
viselkedésének megismerése, a fogyasztó vezetett stratégia fejlesztése, valamint az új
marketing trendek megismerése. A félév során csapatban egy új terméket, vagy szolgáltatást
kellett kifejlesztenünk a portugál piacra és annak az üzleti tervét elkészíteni, ami kihívást
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jelentett a külföldi hallgatókból álló csapatban. A 2 prezentáció, valamint a beadott üzleti terv
a végső jegy 45%-át jelentette.
Market Research (6 ECTS): A kurzus célja az kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek
megismerése. Az adatgyűjtés módszereitől kezdve a tisztított adatok elemzéséig. Az órákon
megismerkedtünk az SPSS statisztikai program használatával. A félév során két csoportos
beadandót kellett elkészítenünk egy kvalitatív kutatást és egy kvantitatív kutatás elvégzéséről.
A Consumer Behaviour kurzuson elkezdett kutatást kellett befejeznünk és arról egy szakmai
cikk formájú beadandó dolgozatot leadnunk. Az év végi vizsga csak a 30%-át jelentette a
jegynek, ez a kurzus a gyakorlati tudás elmélyítésére helyezte a hangsúlyt.
Introduction to Portuguese Language and Culture (5 ECTS): Az órákon megismerkedtünk a
portugál kultúrával, valamint alapszintű portugál nyelvet tanultunk. A portugál nyelv számomra
nagyon nehéznek bizonyult, főleg, hogy Portóban nagyon zárt szájjal beszélnek az emberek,
így nagyon nehezen érthető számomra. Az órát mindenkinek ajánlom, nagyon jó hangulatban
teltek és a számonkérés sem volt túl szigorú.

Cserediákoknak szervezett programok, utazások
A külföldi diákoknak rengeteg programot szervez a ESN portói szervezete. Kirándulásokat a
közeli városokban, boros pince látogatásokat, ismerkedési esteket. Sajnos a jegyek nagyon
hamar elfogynak, így az elsők között kell lefoglalni. A jegyeket csak készpénzzel az ESN
irodában lehet megvásárolni, ami egy másik egyetem campusán található, az ingyenes
programokra elegendő a weboldalon keresztül jelentkezni. Ez sokszor kényelmetlenséget
okozott. A legemlékezetesebb ESN program a portugál este volt számomra, ahol
megismerkedhettünk a tradicionális portugál ételekkel, italokkal, emellett volt néptánc
bemutató, amit ki is próbálhattunk és fado koncert is. Minden szerda este az ESN bulikat
szervez, ahova az ESN kártyával ingyenes a belépő, ezek a bulik általában nagyon zsúfoltak.
A Catolícának van egy külön diákszervezete a 2nd Home, ami szintén a külföldi diákoknak
szervez programokat. Nagyon jó programlehetőségeket ajánlanak, a városnézéstől kezdve a
kocsmatúráig. Szinte minden programjukon részt vettem, ajánlom mindenkinek.
Az utazások szempontjából én a saját szervezésű utakat ajánlom. Az autóbérlés elég kedvező
áron van, valamint a vonatközlekedés és kedvezményes és kényelmes. A kint töltött idő alatt
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eljutottam Braga-ba, Guimaraes-be, Peniche-be, Lisszabonba és Nazaré-be kétszer is. Az utolsó
napunkon elmentünk a The Worst Tour in Porto nevű városnéző programra, ahol Portó titkos
helyeit fedezhettük fel. Ezt mindenkinek ajánlom, aki valami egyedire és érdekesre vágyik és
szeretné Porto igazi arcát is megismerni.

Kiutazás, tömegközlekedés, szállás, költségek
Szeptember elején utaztunk ki Milánói átszállással Ryanairrel, így Milánóban eltöltöttünk két
napot, szerencsére a kísérőink segítettek a bőröndjeinkkel. Az 5 hónapra egy hátizsákkal, egy
20 kg-os bőrönddel és egy 10 kg kézipoggyásszal indultunk el. Nekem a kint töltött idő során
kétszer is haza kellett repülnöm, első alkalommal egy újabb teli kézipoggyásszal mentem
vissza, karácsonyra pedig egy teli 20 kg-os bőröndben hazahoztak a nyári ruháimat.
Szerencsére már a Ryanair-nek és a Wizzair-nek is van közvetlen járata Budapestről Portóba
minden kedden és szombaton, a többi napokon a Milánói átszállással lehet csak kijutni. A reptér
Maia város mellett található, ahonnan az E jelű metróval lehet a városba bejutni a 4-es zónás
jeggyel két euróért. A városban havi bérlettel közlekedtünk, amihez egy plasztik kártyát kell
igényelni a Trindade-on vagy a Casa da Musicá-n található jegyértékesítési pontokon. A havi
bérlet kb 30 euróba kerül és 3 választott zónára érvényes, 23 év alatt kedvezményes bérlet
vásárolható. A tömegközlekedés mellett, nagyon sokat sétáltam a városban, hiszen nincsenek
nagy távolságok.
A szeptemberi kiutazás előtt még nyár elején lefoglaltuk az Uniplaces oldalon a szállásunkat.
Szerencsére csoporttársammal együtt mentünk az egyetemre, így közös szobák közül
válogathattunk. Az első foglalásunkat visszamondták, majd egy jobb helyen lévő, nagyobb
lakásban találtunk egy szobát. A Uniplaces oldalon a foglaláson kívül egy kb 100 eurós
regisztrációs díjat is fizetnünk kellett, egy barátnőnktől kaptunk kedvezményes kódot, így azt
felhasználva foglaltuk a szállásunkat. A szobát Bonfim városrészben 450 euróért tudtuk bérelni
havonta, ebben a rezsi is benne volt, valamint a takarítás költsége is. Heti kétszer járt a
takarítónő, aki a közös helyiségeket takarította. A lakás hatalmas és nagyon jól felszerelt volt.
A lakótársakkal nem voltunk szerencsések, ajánlom mindenkinek, hogy a hibánkból tanulva
kérdezzen rá a tulajdonosnál a lakótársakra, mielőtt lefoglalja a szállást. A lakótársaink egy 54
éves, és egy 40 év körüli férfi volt, valamint egy 30 körüli nő. Mindhárman otthonról dolgoztak,
így az egész napjukat a lakásban töltötték. Nagyon sok konfliktusunk volt velük, a félév során
többször gondolkodtunk költözésen is. Végül a lakásban maradtunk az 5 hónapra, mert nem
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szerettük volna a kifizetett foglalót elveszíteni, de nem maradtak meg kellemes emlékek a
lakótársainkról
.
Az étkezésünket általában otthon oldottuk meg, felváltva főztünk, és a suliba is elhordtuk
dobozban az ebédünket vagy vacsoránkat. A boltok tekintetében az itthon is megtalálható Lidl
volt a legkedvezőbb, de sokat vásároltunk a Pingo Docéban, Meu Superben és Mini Precoban.
A kedvenc itthon nem megtalálható termékeim az édesburgunya chips és a Vinho verde bor
voltak.
A Campus Munditól kapott ösztöndíj elegendőnek bizonyult az 5 hónapra, de saját
megtakarításaimból is felhasználtam az utazásokra.
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Portói látkép
Naplemente az óceán parton
p

Portói látkép

Coimbrában
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Peniche naplemente

A híres Portói csempék előtt

Utolsó nap Portóban
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Braga

Guimaraes
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Kirándulás Nazaréba
A Ponte de Luiz híd mellett

Magyar vacsora a lakótársaknak

Utolsó nap a campuson
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