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Bevezetés
A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatójaként 2019/2020/1
szemeszterében a Catholic University of Portugal (Católica) portói kampuszán folytattam
tanulmányaimat az Erasmus+ program keretein belül, Campus Mundi ösztöndíjasként.
A Vállalkozásfejlesztés MSc szak operatív tanterve támogatja a külföldi félév elvégzését, de mivel én a 4.
félévem alatt utaztam ki, így egy félévet csúsztattam.
Én középfokú angol nyelvtudással utaztam ki Portóba, angol nyelven hallgattam a tárgyaimat. A portugál
nyelvvel egy portugál kultúra és nyelv kurzus keretein belül ismerkedtem meg, amit a fogadó egyetem
térítésmentesen biztosított a külföldről érkező diákok számára.
A célállomás kiválasztásakor elsődleges szempont volt számomra az óceán közelsége és a mediterrán
éghajlat. Meglepetésként ért, hogy Porto a legfelhősebb és legcsapadékosabb város, míg Lisszabont
tartják számon a legnaposabbként.
Porto egy igazán autentikus város, melyet a kontrasztok tesznek elképesztően izgalmassá. A Duoro
folyóra hajló meredek utcák bővelkednek omladozó épületekkel. A portugál pénzügyi válság és
gazdasági visszaesés következtében elhagyott házak renoválása nagy ütemben zajlik. Porto rendkívül
sokat nyújt látnivalók terén, amit szerencsére volt időnk felfedezni a félév során.
Tudnivalók Portóról
Az ország Atlanti-óceáni partvidékén, a fővárostól, Lisszabontól északi irányban mintegy 300 km-re, a
Duoro folyó északi partján fekszik. A Duoro-völgy Portugália legszebb (bor)vidéke, így a túrázók kedvelt
célpontja.
Portót a hidak városának is nevezik, jelenleg hat híd köti össze a folyó déli partján fekvő, pincéiről híres
Vila Nova de Gaia-val.
Óvárosa, a Ribeira az UNESCO által számontartott világörökség része.

A házak falait borító mintás csempék eredetileg a csapadék ellen biztosítottak védelmet, mára divatossá
váltak és egészen egyedi városképet nyújtanak az ide látogatóknak.
Közlekedés
A tömegközlekedés távol áll az ideálistól. A metróvonalak szinte mind egy vonalon futnak, a buszok
közlekedése pedig (enyhén szólva) kiszámíthatatlan. A tömegközlekedésre kiváltható havi bérlet 30
euro, tehát nem is kifejezetten olcsó.
A város infrastruktúrája kevésbé kedvez a bicikliseknek, csupán elvétve találunk bicikli utakat. Mindezek
ellenére én két keréken közlekedtem, amíg az időjárás engedte. Mindössze 60 euroért vásároltam egy
biciklit a félév kezdetén, amit, ha el nem lopnak, tovább adhattam volna az utánam érkezőknek.
A Portugáliában elérhető Uber alkalmazások (Bolt, Kapten) alkalmanként olcsóbbnak bizonyultak, mint
egy vonaljegy (1,60 euro).
Szabadidős tevékenységek
Az óceán partján fekvő öblök tucatnyi szörfiskolának adnak otthont. Számomra a szörf jelentette a
legnagyobb szenvedélyt. Egy szörflecke 10 euro, 7 után már önállóan dacoltam a hullámokkal. A
szemeszter végére már magabiztosan merem állítani, hogy tudok szörfözni. A nap legjobb része pedig, a
szörf után elfogyasztott Acai bowl.
Csapadékosabb időben falmászással vezettük le a felesleges energiákat. A portói egyetem
sportközpontjában 7 euróba került öt alkalom a mászófalon, a regisztrációs díjat nem számítva.
Szorgalmi időszakban az Adega Leonor, Adega Sport, 77 nevezetű szórakozóhelyek szolgáltak gyülekező
helyként. Ezeken a helyeket hét minden napján lehetett társakat találni a kikapcsolódáshoz.
Vizsgaidőszakban pedig a városközpontban található Polo zero, nyilvános (0-24 nyitvatartási idejű)
tanulószobában töltötte mindenki az ideje nagyrészét.
Utazás
Ha már egyszer eljutott az emberfia Portugáliába, érdemes felfedezni töviről-hegyire.
A fővárost volt szerencsénk az iskola szervezésében megtekinteni. Az International Student Day
alkalmával elvittek bennünket Lisszabonba és egy egész napos hajókázással, kultúrával és kulináris
élményekkel fűszerezett napot töltöttünk együtt a velünk ‘egy hajóban evező’ Erasmusos diákokkal. Az
eseményt követően a városban maradtunk és a saját szájunk íze szerint jártuk körbe a mindig fényárban
úszó utcákat.
Ezen kívül a Porto közelében fekvő városokba - Coimbra, Braga, Paiva, Nazare, Peniche - vasútvonalakon,
potom pénzért jutottunk el.
Braga városát volt szerencsém karácsonyi díszbe öltöztetve megtekinteni, amihez foghatót korábban
nem tapasztaltam. Elragadó volt, hogy éjjel-nappal karácsonyi dalokat játszottak a belvárosban. A

karácsonyi kedvezmény időszakában 2 euróért (oda-vissza) utazhattunk a környező településekre.
Egyedülálló természeti élményt nyújtott a Paiva-sétány. A 8 km-es sétány fa függőkön és felfüggesztett
hidakon át vezet buja növényzeten, kristálytiszta folyóvízen keresztül.
Az óriás hullámokról híres Nazare és a szörf verseny(ek)nek helyet adó Peniche városába egy hosszú
hétvége alkalmával látogattuk el. Óriás hullámokat nem láttunk, viszont az említett strandokról
gyönyörű kilátás nyílik az óceánra. A Nazare partjain található világítótorony egy szörf múzeum is
egyben, ahol a leghíresebb versenyzők deszkáit és aranyköpéseit tekinthettük meg. Peniche volt az
úticélunk, ugyanis nézőként a részesei szerettünk volna lenni egy igazi szörf versenynek. A hazaúton
útba ejtettünk Obidabe falunak is alig nevezhető néhány házsoros utcáit, melyek a kék és sárga
házfalakról, valamint a vármaradványokra felhúzott templom könyvtáráról híres.
Coimbra városát a Latada Fesztivál idején vettük szemügyre. Az iskolaév kezdetét jelző parádé
bepillantást enged az akadémiai hagyományokba. A parádé fénypontja a város utcáin zajló felvonulás. A
tanulók az iskolai egyenruhájukban, a gólyák a felsőbb évesek által tervezett jelmezekben vonulnak fel.
Ezt az eseményt koncertek és hajnalig tartó mulatozás előzi meg és követi.
Én sajnos nem jutottam el a déli, nyaralásra kiváló Algarve és Lagos vidékére, azonban a vizsgák után a
barátaimmal és elutaztunk az Azori-szigetekre. 10 euros repülőjegy Portoból, 28 euros szállás 5 napra, 4
éjszakára és megannyi ingyenes élmény: életveszélyes túrák, varázslatos vízesések, melegvizes fürdők,
valamint banán, ananász és tea ültetvények. (kép)
Az ESN Portói irodája rengeteg kulturális programot, közösségi eseményt és utazást szerveztt. Én
személy szerint nem próbáltam ki az ESN szervezte kirándulásokat, egyrészt a túljelentkezés miatt.
Másrészt a saját szervezésű felfedezőutak inkább nekem valók, ahol nagyobb a mozgástér.
A másik szervezői csapat a 2nd home-nak nevezett diákszervezet. Sosem fogom elfelejteni az általuk tető
alá hozott welcome dinnert, az első városnézést, kocsmatúrát és a karácsonyi vacsorát. Ők is minden
tőlük telhetőt megtettek, hogy barátokat szerezzünk és otthon érezzük magunkat Porto városában.
Említésre méltó a Barefoot Adventures csapata, akik sushi estjeikről híresültek el. 10 eurós unlimited
sushi & wine koncepció nagy sikert aratott és a félévben többször is megrendezésre került.
Iskolai tapasztalatok
Az egyetem épülete megtévesztő, ugyanis a zord külső kényelmes és modern belsőt takar.
A fogadó intézmény koordinátora nemcsak, hogy mindenben segítségünkre volt de soha jobbat nem
kívánnék senkinek.
A tanárok úgyszintén empatikusak voltak, de nem részesültünk különleges bánásmódban. Az órákat a
portugál szaktársainkkal együtt hallgattuk és az elvárások is egyezőek voltak. Az itthoni képzéshez
hasonlóan az órai aktivitás is elvárt volt. A szorgalmi időszaki csapatmunkák (4-5 fős), kutatások és
prezentációk képezték az érdemjegyünk legalább 1/3-át. Megajánlott jegyre nem lehetett pályázni,

minden tárgyból kötelező volt letenni a vizsgát. A tanórák minősége felülmúlta az elvárásaimat, a
vizsgákon számonkért anyag abszolút egyezett a kurzusok tartalmi felépítésével.
A képzés hátulütője az esti órarend volt (rendszerint este 7-10-ig volt óránk), ami igen kimerítőnek
bizonyult.
A következő tárgyakat akkreditáltattam:
Business Strategy
Az oktató a stratégiát egészen újkeletű meggondolások szerint mutatta be (2019-es könyvből tanított),
az élet általános területeiről hozott példát és kritikus megközelítésre sarkallt. A félév második felében az
addig elsajátított tananyag gyakorlati hasznosítását várta el. A legkülönbözőbb – Walmart, Starbucks,
AirAsia, Tesla – esettanulmányokon keresztül vettük át az elméletet. A csapat(ok)ban megoldott üzleti
eset(ek)et board meeting-et szimulálva elemeztük és értékeltük, ahol a tanár moderátorként volt jelen.
Advanced Topics in Marketing
A tárgy a marketingtudomány legújabb hajtásaival foglalkozott, meglehetősen gyakorlat-orientáltan.
Idén, a félévközi feladat egy peak experience vagy divat iparhoz kapcsolódó üzleti ötlet komplett
marketing tervének kidolgozása volt. A feladat megoldása egyszerre igényelt kreativitást és önállóságot.
Az ötletet és a piacra dobás stratégiáját egy-egy 15 perces prezentáció keretein belül kellett bemutatni
és 'eladni', majd 30 oldalban összefoglalni az eredményeket.
Consumer Behaviour
Ennek a tanfolyamnak a célja az volt, hogy a fogyasztói magatartással kapcsolatos fő kutatási modellek
és elméletek használatát elsajátítsuk. Az információk gyűjtéséhez, elemzéséhez és értelmezéséhez
szükséges technikákat ismertette az oktató, amelyek alapvető fontosságúak a hatékony
marketingstratégiák kidolgozásához. Ezzel egyidejűleg, a félévközi feladat megoldásán keresztül – a
fogyasztói magatartás területén – a kutatási pálya megkezdéséhez szükséges kompetenciákat
sajátítottuk el.
Market Research
A kurzus a marketingkutatás fontosságát hangsúlyozta a döntéshozatalban. A piackutatás módszerét egy
tetszőlegesen választott kutatási téma (használt ruha vásárlási szokások a Z generáció körében)
feldolgozásán keresztül sajátítottuk el. A hipotézis alkotás és tesztelés feladatához SPSS használatának
ismeretét feltételezte a projekt. Órai munka és házi feladatok keretében tettünk szert a (15 oldalas)
kutatási jelentés megírásához szükséges készségekre.
Lakhatás
Mint sokan mások a Uniplaces oldalán keresztül foglatunk szállást, amit utólag butaságnak tartok. Az
oldal megbízható, azonban a szolgáltatási díj indokolatlanul magas összeg (100 euró). Emiatt később,
amikor problémánk adódott a lakással és a lakótársakkal sajnáltuk a pénzt, hogy váltsunk.

A tágas, viszont régi építésű albérletben adódtak problémák a meleg víz és elektromosság kapcsán. Sok
minden szétesett – a konyhaszekrény, a bojler, a mosógép – amíg ott éltünk, és párszor hívni kellett a
zárszerelőt, mert vagy kint vagy bent ragadtunk.
Szerencsénk volt viszont, hogy a rezsit, beleértve a fűtést és a közös terek takarítását tartalmazta a
bérleti díj. Fejenként 225 eurót fizettünk, ugyanis ketten a barátnőmmel osztoztunk a szobán. Bonfim
kerületében laktunk gyalogosan 20 perce a belvárostól és busszal 50 percre az iskolától, ami az óceánhoz
közeli Foz-ban helyezkedett el. Szerencsétlen véletlen, hogy a lakótársainkban egy 40 és egy 50 pluszos
férfit tisztelhettünk. Az együttélés közel sem volt harmonikus, ami megtanított arra, hogy hasonló
helyzetben feltétlen tegyek fel pár kérdést a főbérlőnek a lakótársak életkoráról és életviteléről.
Tekintettel arra, hogy egy egyetemistáknak szánt oldalon keresztül találtunk rá a szállásra nem volt
kétségünk afelől, hogy velünk egykorúakkal fogunk lakni. Az első napokban azzal áltattuk magunkat,
hogy a szerelővel és a takarító személyzettel futottunk össze a lakásban. Mindenesetre kisebb-nagyobb
súrlódásokkal átvészeltük ezt a fél évet és a konyha felszereltsége, a nappali kényelme és tágas terasz
sok mindenért kárpótolt.
Étkezés
Az éttermezés kevésbé volt ránk jellemző, ehelyett főztünk, vacsorákat szerveztünk. A félév alatt közel
kerültem a litván, a német, és a portugál konyhához. A litván pink (cékla) leves és a német Mautaschen,
valamint Spätzle kifejezetten sokat szerepeltek az étlapon. A Portugálok – Norvégiából importált – nagy
kedvencét, a Bacalhaut pedig sok féleképpen megtanultam elkészíteni: főzve, rántva, sütve, párolva.
Nehezebb napokon az iskola területén lévő étkezdék (5 euro/főétel) szolgáltak mentsvárként.

2nd home városnézés (Szept)

International Student Day – Lisbon (Okt)

Coimbra - Latada Festival (Okt)

Paiva túra (Nov)

Nazare kirándulás (Nov)

Szörf télen – Matosinhos (Dec)

Szörf utáni rituálé – Acai bowl

2nd home karácsonyi vacsora (Dec)

Utazás Braga városába – Porto Sao Bento állomás (Dec)

Az Azori szigetek (Sao Miguel) partjai (Jan)

Azori-szigetek (Sao Miguel) – dzsungel (Jan)

Szörf a naplementében – Matosinhos (Jan)

Az utolsó portói naplemente – Jardim do Morro (Feb)

