
Az Erasmus egy nagyszerű lehetőség, nemcsak tanulmányi szempontból, hanem hogy az 

ember jobban megismerje magát, elsajátítson egy, esetenként több idegen nyelvet, kapcsolatot 

építsen, és nemzetközi barátságokra tegyen szert.  

Az első dolog, amit tudnod kell, hogy az ösztöndíj nem fedezi minden kiadásodat, különösen 

nem akkor, ha a város mellett ahol tanulsz az országból is látni akarsz valamit, amiben élsz. 

Azért nem kell megijedni, hogyha ügyesen osztjátok be a pénzt, nem is kell olyan sokkal 

kipótolni. 

Mit kell tenni kiutazás előtt? 

Először is, ha olyan helyre mész, ahová nincsen fapados járat, a saját érdekedben jó előre 

foglald le a repülőjegyedet. Én Portugáliában tanultam, és oda nem tudsz átszállás nélkül 

menni, csak a TAP légitársasággal. A jó dolog ebben az, hogy amennyiben Erasmus hallgató 

vagy, a TAP engedélyez neked plusz tíz kilogramm csomagot feladni. 

Aztán nem utolsó ötlet felvenni azokkal a kapcsolatot, akik előtted jártak kint: először is, 

hasznos tippekkel láthatnak el, másodszor pedig segíthetnek az egyik legstresszesebb 

kérdésben: a lakáskeresésben. 

Ha nem akarsz kollégiumban lakni (ami sok esetben éppen annyiba kerül, mintha szobát 

bérelnél, szóval megfontolandó), akkor az időd nagy részét a lakáskeresés fogja elvenni. Ha 

azonban van kitől megkérdezni, hogy hol lakott, vagy esetleg elérhetőséget is tud adni, akkor 

máris könnyebb helyzetben vagy. 

Végül, de nem utolsósorban, a Learning Agreementet is jobb minél előbb elintézni. 

Ha már kint vagy 

Először is, tájékozódj. A csomagban, amit megérkezésedkor a fogadó iskoládban kapsz, van 

térkép és általában sim-kártya is, de ezen kívül érdemes még arról is kérdezősködni, hogy mik 

a nagyobb bevásárló láncok. A koordinátorok az én tapasztalatim szerint mindig nagyon 

segítőkészek. 

Lisszabon 

Ahogy mondtam, én Portugáliában töltöttem a tavaszi félévet, egészen pontosan 

Lisszabonban. És őszintén, csak ajánlani tudom. 

A portugál klíma nagyon kellemes, bár a január-február jellemzően esős. Maga az ország is 

gyönyörű, rengeteg helyre éri meg elutazni: ha ki akarsz kapcsolódni, ott a tengerpart, ha 

pedig kulturális élményekre vársz, ott van Porto, Sintra, és Évora, hogy csak néhányat 

említsek. 

A közlekedés drágább, mint nálunk, különösen, mivel a külföldről érkezett diákok nem 

jogosultak diákbérletre, így aztán csak maga a bérlet 40 euro körül van havonta. Persze, ha 



találsz egy viszonylag közeli lakást az iskoládhoz, és nem bánod, ha gyalogolnod kell, akkor 

sokat meg lehet spórolni, főleg azért, mert nincs olyan egyesített bérlet, mint Pesten, így a 

vonaton akkor is fizetned kell, ha például az óceánpartra szeretnél menni. 

Tanulmányok 

A lisszaboni egyetemeken tudsz angolul tanulni. Ez nem mindenhol lehetséges, de az 

általános tapasztalatom Portugáliában az volt, hogy nagyon sokan beszélnek angolul, így ha 

minden kötél szakad, és mondjuk portugálul kell órát felvenned, a legtöbb tanárnál el tudod a 

kurzust angolul is végezni. Vannak órák, amik nehezebbek, de általában véve egyáltalán nem 

teljesíthetetlen nyilván egyik sem. Ezen kívül a kinti egyetemek ajánlanak portugál nyelvi 

kurzusokat, amik nagyjából 100 euróba kerülnek, kreditet kapsz értük, és nagyon hasznosak, 

így teljesen megéri őket felvenni.  

 

Én nagyon élveztem a kint töltött időt. Az élményeim az ország lakóival és általában az 

ösztöndíjjal nagyon pozitívak voltak, bár a portugálokra kicsit jellemző, hogy mindent 

hajlamosak nagyon ráérősen kezelni, ami akkor tud dühítő lenni, ha szoros a határidő, de azért 

nem kezelhetetlen a dolog. Nem érzem úgy, hogy elpocsékoltam a félévet, kifejezetten úgy 

gondolom, hogy sokat tanultam, ami hasznos lesz a szakdolgozatomhoz is, emellett pedig 

azért kikapcsolódni is volt időm. 

Ha valaki olyan helyre szeretne menni, ahol nem csak tanulni, de kikapcsolódni is tökéletesen 

lehet, Lisszabon tökéletes választás kulturális szempontból és pezsgő éjszakai élet 

szempontjából is, ezen kívül pedig nagyon közel van az óceán. 

Ha további személyes élményekre vagy kíváncsi tőlem, akkor itt elolvashatod néhány 

blogbejegyzésemet a kint töltött időről, fényképekkel: 

 

http://hidemind.wordpress.com/  

 

http://hidemind.wordpress.com/

