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A 2019/2020-as tanév őszi félévét töltöttem Erasmuson Lisszabonban, a Universidade Católica
Portuguesa egyetemen. A kint töltött idő alatt rengeteg jó élményt szereztem, így mindenkinek
csak ajánlani tudom, hogy egyetemi tanulmányai során legalább egy félévét külföldön töltsön.
Azonban a kiutazás előtt érdemes jól felkészülni, ezért röviden megosztanám az általam
tapasztalt kinti élet jellemzőit, illetve néhány remélhetőleg hasznos tanácsot.

Szállás
A szálláskeresést érdemes minél hamarabb elkezdeni, mivel hamar elkelnek a legjobb helyek.
Lisszabonban egy szoba bérleti díja havonta nagyjából 350-450 € között van. Természetesen a
szoba árát nagyban befolyásolja, hogy a lakás mennyire fekszik közel a központhoz. Az
egyetem nem a belvárosban van, ennek ellenére szerintem jobb a központ közelében szállást
keresni, mert az a legszebb része Lisszabonnak, illetve sokkal több a bolt, étterem és
szórakozási lehetőség. Az egyetemet pedig gyorsan el lehet érni metróval, ezért nem árt a főbb
metróvonalak mentén keresgélni, a sárga és kék vonal a legpraktikusabb. Vannak oldalak, mint
a uniplaces.com, melyeken rengeteg lakás elérhető, viszont úgy hallottam ezek nem mindig
megbízhatók. Másik lehetőség ismerősöket, korábban kint járt hallgatókat megkérdezni az
általuk bérelt szállásról, hiszen így biztos, hogy nem nyúlhatunk mellé. Fontos továbbá, hogy a
legtöbb lisszaboni lakásban nincs fűtés és október tájékán már eléggé hűvös tud lenni. Vannak
szállásadók, akik biztosítanak hősugárzót, de nem mindenki, úgyhogy erről mindenképpen
érdemes előzetesen tájékozódni.

Közlekedés
Lisszabonban, ha havi bérletet szeretnénk váltani a tömegközlekedésre, akkor ehhez egy kártyát
kell csináltatni. Ehhez szükség van egy igazolványképre, illetve ki kell tölteni egy nyomtatványt
is. Ha szeretnénk, hogy a kártya 24 órán belül kész legyen, akkor 12 €-ba kerül, különben csak
7 €. Fontos még tudni, hogy a tömegközlekedésre nincs diákkedvezmény, de ha az illető 23 év
alatti, akkor olcsóbb bérletet válthat. 23 éven felül 30 € a bérlet, ha csak a városban szeretnénk
utazni és 40 €-ért lehet olyan bérletet váltani, ami a város környező területeit is lefedi. Ha
szívesen meglátogatnánk a közelben lévő látványosságok közül például Sintrát vagy Cascais-t,
akkor mindenképpen érdemes a drágább bérletet választani.

Lisszabonban 4 metróvonal van. A metrók megbízhatóan járnak, de még csúcsidőben is sokkal
ritkábban, mint Budapesten. Sok busz is közlekedik a városban, viszont ezekre nem lehet olyan
biztonsággal hagyatkozni, mint a metróra. Előfordul, hogy minden ok nélkül egy busz kimarad
vagy sokat késik.

Egyetem
A Universidade Católica Portuguesa Európa egyik legjobb gazdasági egyeteme. Portugáliában
minden mesterképzés angolnyelvű, ezért elég sok a külföldi hallgató. Az egyetem jóval kisebb,
mint a Corvinus, két épülete van. A félév kezdetén a részképzésben résztvevő hallgatók számára
tartottak egy welcome day-t, mely során rengeteg hasznos információval elláttak bennünket,
valamint mindenki kapott egy csomagot, amiben szintén minden részletesen le volt írva. A
tanulmányi osztályon dolgozók nagyon kedvesek, mindig készséggel segítettek, bármilyen
kérdés esetén.
Az itthoni rendszertől eltérően kint a szemeszter két trimeszterre van osztva. A legtöbb tárgy
egy trimeszter alatt teljesítendő, néhány szól csak egész félévre, ezek viszont több kreditet is
érnek. A rendszernek köszönhetően a hallgatóknak egyszerre kevesebb tárgyuk van, ellenben
nagyobb óraszámban. Egy trimeszterben maximum 4 tárgyat lehet felvenni, melybe a
nyelvkurzus nem számít bele. Az oktatás elég gyakorlatias, sok az esettanulmány, szakcikk,
csoportmunka, prezentáció az órákon. Minden órára kötelező bejárni, mert sokat számít az
aktivitási pontokba és ritka, hogy nincs katalógus. Az osztályozás 20-as skálán történik, 10-ig
sikertelen a tárgy teljesítése. Tapasztalatom szerint a tanárok jól felkészültek és magas
színvonalon beszélnek angolul.

Bevásárlás
Portugáliában néhány nagyobb áruházlánc van, melyek a következők: Pingo Doce, Continente
és Minipreço, Lidl. Ezekben mindent meg lehet találni, ami a mindennapokhoz szükséges és
nagyon sok üzletük van szerte a városban. Az árak valamivel magasabbak a
magyarországiakhoz képest, de összességében egyáltalán nem vészesek.

Látnivalók
Portugáliában és Lisszabonban is nagyon sok a látnivaló, így ezekből a szabadidőben érdemes
minél többet megnézni.
Lisszabon hét dombra épült, vagyis rengetegszer kell meredek utcákat megmászni, de cserébe
a város sok pontjáról gyönyörű a kilátás. Több úgynevezett miradouro, magyarul kilátópont van
a városban, ezekről a helyekről a legszebb a kilátás. A belvárosban nem szabd kihagyni a Szent

György várat, az Alfama negyedet és a Rossio teret. A Rossiohoz nagyon közel fekszik a folyó
partján a Kereskedők tere, ami szintén gyönyörű. Kicsit kijjebb a központból található az
Estrela bazilika, illetve Belém, ahova szintén érdemes ellátogatni. Belémben a Szen Jeromos
kolostor és a Belém-i torony a legfőbb látványosság. Illetve, itt lehet megkóstolni a Pastel de
Belém-et, a portugálok leghíresebb péksüteményét. Szerintem viszont a legfinomabb pastel de
nata-t a belvárosban, a Manteigaria nevű helyen lehet kapni.
Lisszabon közelében több látványosság található, amiket egy nap alatt bőven meg lehet nézni.
Például az egyik leghíresebb strand a Costa de Caparica, mely egy nagyon szép, hosszan
elnyúló, homokos strand. Ha valaki ki szeretné próbálni a szörföt itt megteheti, vagy
Carcaveloson, ami a legközelebbi strand Lisszabonhoz. A közelben van még Sintra, mely
számos kastélya miatt vált híressé, ezeket sem szabad kihagyni. Továbbá a kis óceánparti
üdülőfalu, Cascais is megér egy látogatást. Cascaisból pedig busszal könnyedén elérhető Cabo
da Roca, Európa legnyugatibb pontja, ahonnan remek a kilátás az óceánra és egy kis
világítótorony is van.
Lisszaboni tartózkodásom alatt az Azori-szigetekre is elmentünk a barátaimmal, ami
leírhatatlanul gyönyörű hely. Mindenképpen ajánlom, mert Európában nem sok ehhez hasonló,
természeti látványosságokban ilyen gazdag hely létezik. Mi csak a legnagyobb szigetet jártuk
körbe, azonban ehhez is szükséges legalább 3 nap, ennél rövidebb időre nem feltétlen érdemes
menni. Viszont a repülőjegyek viszonylag olcsók egész évben, csak az időjárásra kell figyelni,
hogy ne a legesősebb hónapokra essen az utazás.
Portugália második legnagyobb városába, Portoba is eljutottunk. Hangulatra hasonló
Lisszabonhoz, sok a szép épület és ha már ott voltunk természetesen a portói bort is
megkóstoltuk. Két nap alatt bőven meg lehet nézni a nevezetességeket.
Az ország déli régiójának, Agarve-nak a strandjai nagyon jók, ezért nem szabad kihagyni ezt a
programot sem, amíg meleg az idő. Egymást érik a sziklákkal szabdalt, hosszú homokos
strandok. Bár az óceán kicsit hideg, a víz nagyon tiszta és a környezet gyönyörű, úgyhogy
nagyon örülök, hogy ide is ellátogattunk.

Összességében a kint töltött félév csodálatos élmény volt. Rengeteg új embert ismertem meg és
egy remek városban tölthettem négy hónapot. Bár az egyetem időnként elég húzós, de kárpótol
a sok szép hely, ahova cserébe eljuthattam. Lisszabont mindenkinek csak ajánlani tudom!

