Kedves leendő Erasmusosok!
Az utóbbi szemesztert (2013/2014/2) a lisszaboni Nova egyetem jogi karán töltöttem. Úgy
tudom, hogy három szaktársammal együtt mi voltunk az első diákok a KRE-ÁJK karáról, így
kicsit nehézkesen vágtunk neki az úgymond „kitapasztalatlan” útnak, ami összességében
pozitívan és nagyon sok élménnyel gazdagodtam mind az iskola, mind pedig Lisszabon
városa által. Élménybeszámolómat inkább konkrétan tőmondatokban fogom megtartani, a
lényegesebb információkat tartalmazva, röviden.
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Direito







Sokat segített, főleg az angol fejlesztésében.
Tanulni kell, de nem kell megszakadni, a tanárok és az ügyintézők nagyon kedvesek
és segítőkészek.
5 tantárgyat vettem fel (Legal Antropology, Interdisciplinary Studies, Legal English,
Health law and Bioetics, Direito do trabalho especial). Legtöbből kiselőadást és
beadandót kellett írni, vagy vizsgázni.
Sajnálom, hogy nem az egyetem rezidenciáján kaptam szállást, mert elég olcsó és jó
is, folyamatosan rendben tartják, viszont nehéz bekerülni.
ebéd: 2,4 euró (Megéri, elég, de meg lehet unni. A leves hasonló vagy ugyanaz
minden nap.)

Szállásom
Rua Bernardim Ribeiro 55, 4. emeleten volt, közel a Marques Pompalhoz, egy fél óra
gyaloglásra az egyetemtől, ugyanennyire a szórakozóhelyektől. A lakással elégedett voltam,
6-an laktunk egy lakásban, az egyszemélyes szoba ára 230-320 körül mozog.
Tömegközlekedés
Először is kártyára lesz szükséged, amit minden hónapban fel kell töltened. Ha jól
emlékszem, 12 euró maga a kártya + 36 euró a havi bérlet. A metrók nem járnak túl sűrűn,
viszont jól felszereltek és viszonylag újjak. 6.30-01.00 óráig járnak, éjszakai buszok pedig a
Caís do Sodrétól minden órában indulnak.
Biztonság
A közbiztonság egyre jobb Lisszabonban. Érkezésemkor kérdeztem körbe, de talán két
támadásról ha hallottak, és akkor is csak férfi egyetemistákat támadtak meg telefon és pénz
reményében. Ottlétem alatt nem hallottam hasonlókat, de egy biztos, a zöld metró (Martin
Moniz-Alameda) vonalán nem érdemes gyalog és egyedül járkálni éjszaka.
Árak
Kicsit drágábbak, de a gyümölcs és zöldség ugyanannyi, vagy olcsóbb (banán 0,80 €/kg). Jó
tejfölt a LIDL-ben lehet kapni, ha magyar ízekre vágysz. 
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Éghajlat
Februártól márciusig esett az eső, körülbelül minden nap, majd áprilistól talán csak egy-két
hetet. Kint nincs hideg, viszont a lakás fűtéséről gondoskodni kell. Május-júniusban
viszonylag jó idő volt, 24 fokkal, kicsit szeles, de napos idővel. Hamar le lehet égni még így
is.
Szórakozási lehetőség
Érdemes kiváltani a 10 €-ért az ESN vagy ELL kártyákat. Ingyenes belépési lehetőség van a
megadott helyekre 01.30-ig. A szórakozóhelyen kártyát nyomnak a kezedbe belépéskor, ami
elég nagy felelősség, hiszen ha elhagyod, sokat kell fizetned.
Biztosítás
Érdemes olyan biztosítást kötni, ami fedez mindenféle általános szolgáltatást, gondolok itt
mandulagyulladásra vagy komolyabb megfázásra. Az EU-s kártya nem elég, vagy úgy gyere
ki, hogy mindenféle gyógyszert pakolsz. Különben a kórházi szolgáltatás körülbelül 22 €-ba
kerül alkalmanként.
További tanácsok




hozz magaddal egy plusz telefont
FB-kon érdemes rákeresni az egyetemre, csoportokra
ha már ott vagy, érdemes ellátogatni Madeira szigetére (kb. 60 € easyjettel odavissza); Portóba (10 € ryanairrel);
Algarveba (30 euró a buszjegy odavissza)

A jobb oldali képen a borús és esős főváros.
Lisszabon tényleg 7 dombra épült, érdemes felkészíteni a lábakat.
Bal alsó sarokban Lagos, jobb oldalon pedig
Madeira, Szt. Lőrinc-félsziget.
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szab.szilvia89@gmail.com

