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Egy éve nyáron tudtam meg, hogy elnyertem az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíjat Lisszabonba 
az ISCTE-IUL egyetemre. Mostanra túl vagyok öt fantasztikus Portugáliában töltött hónapon. A 
tapasztalataimat megpróbálom pontokba szedni. 

1. Egyetemi teendők 
Az ISCTE-IUL viszonylag rugalmas a tantárgyfelvételben, az a koncepciójuk, hogy külföldi 
diákként bármilyen területről választhat az ember kurzust, ami érdekli. Emiatt nagyon 
érdekes, új témákba nyerhetünk betekintést, azonban ne felejtsük el, hogy minimum 2 
szaktárgyat kell teljesíteni az ösztöndíjhoz. Én pszichológiát tanulok, ennek ellenére 
felvettem a Portugál kultúra és történelem, illetve a Portugál nyelvórákat is, amiket 
mindenkinek ajánlok. Kifejezetten „Erasmus” kurzusok, ahol kizárólag internacionális 
diákok vannak, emellett hasznos tudást is adnak. A műveltségen túl a hétköznapokban is 
jól jöhet egy alap portugál nyelvtudás, vagy a ’25 de Abril” illetve ’fado’ jelentésének 
ismerete. A tanárok, és a nemzetközi irodában dolgozók is mind kedvesek, segítőkészek, 
úgyhogy semmitől nem kell pánikba esni. Arra azért mindenki számítson, hogy a dolgok 
nem olyan sebességgel folynak, mint itthon, alapvetően mindenki nyugodtabb és 
lazábban kezeli a határidőket. Az iskola a Fenix elektronikus rendszert használja, ami 
sokban hasonlít az itthoni Neptunhoz. Emellett van E-learning felület, amit szintén 
aktívan kell használni a félév során, ide kerülnek fel a ppt-k, illetve ide kell feltölteni 
általában a beadandókat is. 
 

2. Lakáskeresés 
Szállást érdemes minél hamarabb elkezdeni keresni, én az enyémet a kiutazásom előtt 2 
hónappal találtam. Nagy segítség lehet az uniplaces.com weboldal, ahol megbízható 
tulajdonosoktól lehet kifejezetten nemzetközi diáklakásokon szobát bérelni. De érdemes 
facebookos erasmus csoportokba is belépni, itt is sok ajánlatot találhatunk. Ezek ára 
általában 280-380 euró között mozog, érdemes jól körülnézni. Fontos tudni, hogy 
Portugáliában nincs a lakásokban központi fűtés, így érdemes figyelni arra, hogy a 
szőbához van-e elektromos radiátor, vagy bármilyen más fűtésmegoldás. Az én lakásom 
a városközpontban volt, közvetlenül a Marques Pombal tér mellett, ami tökéletes 
helynek bizonyult – minden 20 perces közelségben volt. Maga az egyetem a Campo 
Grande negyedben, az Entre Campos metrómegállónál (sárga vonal) van. A „belváros 
belvárosa”, egyben az éjszakai élet központja a Baixa/Chiado (kék vonal) és Rossio (zöld 
vonal) metrómegállók közelében helyezkedik el. Az én tanácsom az, hogy valahol az 
egyetem és a belváros között érdemes lakást keresni. Kissé veszélyesebb környéknek 
tartják a Martim Moniz megállót, de nekem sok barátom lakott ott, és nem volt 
semmilyen rossz tapasztalatuk. Én úgy gondolom, hogy Lisszabonra is ugyanazok a 
szabályok érvényesek, mint akár Budapestre – éjszaka kivilágított utcákon sétáljunk, 
figyeljünk a táskáinkra és ne tegyünk olyat, amit itthon se tennénk. Ezzel együtt én teljes 
mértékig biztonságban éreztem magam bármikor bármely pontján a városnak.  
 
 
 



3. Hétköznapok 
A szoba árában általában benne van a rezsi, így ezzel nem kell bajlódni a kint létünk 
során. Az egyetemre érkezéskor kaptunk egy Welcome csomagot, amiben többek között 
portugál SIM kártya is van, én a WTF szolgáltatót választottam, ezt havonta kellett 
feltölteni, szinte korlátlan internetet biztosított és ingyen hívtam bármilyen portugál 
telefonszámot. Megérkezésünkkor egyből érdemes felkeresni egy tömegközlekedési 
központot, ahol csináltathatunk fényképes tömegközlekedési kártyát, ezt kell ezután 
havonta feltölteni. Egy havi bérlet ára 35 euró, diákbérlet nincs. Fontos tudnivaló, hogy 
többek között itt sem lehet külföldi bankkártyával fizetni. Bevásárolni mehetünk 
nagyobb szupermarketekbe (Lidl, Continente, Pingo Doce), de könnyen találhatunk 
kisboltokat is (például Mini Preco). Szinte bárhol könnyedén boldogulunk angol 
nyelvtudással, még a bolti raktáros is beszéli. (Épp ezért kell erőfeszítéseket tenni, ha 
meg szeretnénk tanulni portugálul.)  
 

4. Erasmus élet 
Már az egyetem első hetén bemutatkoznak az Erasmus szervezetek, amik mindenféle 
szórakozási és ismerkedési lehetőségeket kínálnak a félév során. Ezek az ESN Lisboa, az 
Erasmus Life Lisboa (ELL), illetve az Erasmus Lisboa. Én az első kettőhöz csatlakoztam, 
az ESN-től volt buddym is. Szerveznek vacsorákat, ismerkedős programokat, utazásokat, 
de akár szörfórákat is vehetünk a segítségükkel. Alapvetően nehéz unatkozni 
Lisszabonban. Hihetetlenül nyüzsgő város, rengeteg külföldi diákkal, sok szórakozási és 
kulturális programmal. Arról nem is beszélve, hogy 20 percen belül óceánparton lehet az 
ember. Lisszabonon kívül még rengeteg varázslatos hely van Portugálián belül, akinek 
van lehetősége, ne hagyja ki Portot és Algarve-ot. 
 
Élményeimről a kint tartózkodásom során blogot vezettem, ezen a linken található:  
 
http://135daysinlisbon.blogspot.pt/ 
 
Számomra életem egyik legjobb döntése volt megpályázni az Erasmus ösztöndíjat. 
Elképesztően sok élményt, tapasztalatot és barátot szereztem. Mindenkinek javaslom, 
hogy vágjon bele, mindannyian különböző módon, de önismeret és világlátás 
szempontjából garantáltan profitálunk belőle.  
Hasonlóan szép emlékeket kívánok az utánam következő Erasmusos hallgatóknak is a 
városban, melyre a Nap is mosolyog!   
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