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A 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterét Portugáliában, Coimbra városában 

töltöttük. Az Universidade de Coimbra Sport Karán tanultunk 3 hónapon keresztül. Coimbra 

egy gyönyörű város, rengeteg lehetőséggel, ahol a világ minden tájáról találkozhatunk 

diákokkal. A városban pezsgő, sokszínű, nyüzsgő élet fogadott bennünket. Két szervezet is 

van, amelyek az erasmusos hallgatóknak szerveznek különféle programokat (kirándulások, 

Erasmusos vacsorák, bulik, múzeumlátogatások, mozi, meccsnézés stb.). Sok helyen kapnak 

az erasmusos diákok kedvezményeket is, ezért érdemes kiváltani az ESN kártyát (legyen az 

konditerem, étterem, focimeccs vagy szórakozóhely). Sosem unatkozhat ebben a városban az 

ember, rengeteg emberrel megismerkedtünk, mindenki nyílt, jókedvű, segítőkész és sokan 

beszélnek angolul így akkor is jól lehet boldogulni, ha nem tudunk portugálul.   

  

 

 

 

 

 

 

Kiutazás, érkezés 

2012. február 9-én érkeztünk meg Portugáliába. Közvetlen járattal repültünk Bécsből 

Lisszabonba, majd Lisszabonból busszal utaztunk tovább Coimbrába (a buszjáratok 

rendkívül gyorsak, kényelmesek és olcsóbb mint a vasúti közlekedés). A repülőjegyünk egy 

utazási irodán keresztül intéztük, ahol Nemzetközi Diákigazolvánnyal diákkedvezményt is 

kaptunk a jegyeinkre.  



Megérkezésünk után a szállásunkra taxival mentünk tovább. A házunk a belvárostól 

meglehetősen messze volt, de az ottani árakhoz képest viszonylag olcsó volt (170 euró/hó, 

mindennel együtt) és rendkívül jó állapotú és felszerelt ház volt, kedves lakókkal.  

Az első utunk az International Office-ba vezetett, ahol lejelentkeztünk és elintéztük a 

hivatalos papírokat. A Sport Intézeti Tanszékre csak ezután jutottunk el. A tanszéki 

koordinátor nagyon segítőkész volt és minden oktatással kapcsolatos információt megosztott 

velünk, bár néha akadtak kérdőjelek. Azt nem tudtuk, hogy pontosan hány tantárgyat kell 

felvennünk, de végül tisztázódott. A papírmunkák elintézése és a tantárgyfelvétel elég 

időigényes volt, de végül sikerült elintézni. Sok tanár nem értette, hogy miért csak 

szorgalmi időszakban tartózkodunk Portugáliában, de előrébb tudtuk hozni a tantárgyak 

teljesítését, mindenki megértő volt velünk.  

 

Egyetem, oktatás, szakmai tapasztalatok 
 

Az egyetem hatalmas területen fekszik, a Praca de Republiká-hoz van közel minden 

épület, kivéve Sport Faculty, amely a Mondego folyó túloldalán található, 20-25 perc sétára 

a belvárostól. Mi nem vettük igénybe a tömegközlekedést, ahova csak lehetett gyalog 

mentünk.  

Itt sportpályák (teniszpálya, futballpálya, kosárlabda pálya, szabadtéri tornaeszközök) 

sportcsarnok, menza illetve előadók vannak, amelyek nagyon jól felszereltek. A tárgyak 

felvétele előtt lehetőségünk van egy hétig minden órákra bejárni, és ezután határozhatunk a 

végső tárgyfelvételről, amelyet meglehetősen sokáig módosíthatunk is. A számunkra 

szimpatikus órák tanáraihoz első órán célszerű odamenni és beszélni kell vele, hogy mik az 

elvárasai velünk szemben a tantárgy teljesítésénél, így megkönnyíthetjük a jó 

tantárgyválasztást.  

Az órák nagy része portugálul folyik, de így is érdemes volt bejárni az órákra, (amellett 

hogy katalógusosak voltak) mert sok mindent meg lehetett érteni és a tanárok is jó szemmel 

nézték érdeklődésünket. A tanárok többsége jól beszél angolul, az órák végén összefoglalták 

nekünk pár mondatban, hogy miről volt szó. A tanárok készségek, korrektek. Lehetőség van 

más szakról tárgyakat is felvenni (portugál, angol nyelv) – ez csak egy kis utánajárást igényel. 

Mi felvettük a portugál nyelvkurzust is, de sajnos ezt teljesíteni nem tudtuk, mert a második 

teszten már nem tudtunk részt venni az itthoni vizsgáink miatt. 

Célszerű több gyakorlati órát is felvenni, mert nagyon hasznosak, könnyen teljesíthetők és 

rengeteg új tapasztalatot szerezhetünk mind elméletben, mind gyakorlatban. Rendkívül 



érdekesnek találtam, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek a sportágak elméleti oktatására is, a 

technikák elsajátítása mellett.  

. 

Az én tantárgyaim a Sport Faculty-n: aerobik, evezés, biokémia és táplálkozástan 

volt. 

 

Nagyon élveztem a gyakorlati órákat mindegyikét. Az órák nagyon változatosak és 

jól felépítettek voltak. Az órák elején mindig alaposan bemelegítettünk (legtöbbször játékos 

gyakorlatokkal), majd eleinte párokba, majd 

hármas csoportokba rendeződve sajátítottuk 

el és gyakoroltuk a technikai elemeket. 

Lépcsőfokról lépcsőfokra tanultunk meg az 

egyes technikákat Az utolsó órákon kisebb 

bajnokságokat is csináltunk egymás ellen. 

Az órák végén mindig volt has- és 

hátizomerősítés, fekvőtámaszozás valamint 

nyújtással zártuk le az órákat. 

 

Az aerobik órák is sokban eltértek az eddigi tapasztalataimtól. Nagy hangsúlyt 

fektettek a ritmusérzék fejlesztésére, minden óra ritmusgyakorlatokkal kezdődött. A 

bemelegítő rész után mindig egy koreográfia megtanulása következett. Minden órán új 

elemekkel ismerkedtünk meg, többféle aerobic típusból, mint például az afrodance, kich-

boksz, vagy step-aerobic. Nekem legjobban az afrodance típusú óra tetszett. Az aerobik órák 

rendkívül változatosak voltak, az órát kis erősítéssel és lazítással fejeztük be. Az utolsó 

óráinkon, már nem csak a tanárnő tartotta az órát, hanem először 10 fős csoportokba 5 percnyi 

gyakorlatsort tartottunk, majd egyre kisebb csoportokat alkottunk és végül 4 fős csoportban 

felváltva mindenki 10-15 perces részt tartott be. A feladat lényege az volt, hogy gyakoroljuk, 

hogyan tudjuk összekötni az elemeket, hogyan tudjuk őket variálni, anélkül hogy 

megszakítanánk a gyakorlatot. Kaptunk egy olyan feladatot is, hogy párokat alkotva be kellett 

gyakorolnunk egy 4X8 ütemű gyakorlatot, minél nehezebb, kreatívabb elemekkel tarkítva, 

majd ezt óra végén be is kellett mutatnunk a tanárnőnek. Ekkor értékelte mindenki munkáját 

külön és tippeket adott. A utolsó óránkon végül az érdemjegyünket is egy ilyen gyakorlat 

bemutatására kaptuk.  



Az órákon körülbelül azonos arányban vettek 

részt lányok és fiúk is. Azt tapasztaltuk, hogy 

nemcsak a lányok, de a fiúk is ugyanolyan 

lelkesedéssel, odafigyeléssel végezték a 

feladatokat. Fegyelmezési problémák sosem 

voltak, mindenki aktívan részt vett az órán. 

Hiányzásokat is alig tapasztaltunk. A tanárnő 

jól tudott angolul, így nekünk is mindig 

elmagyarázta a feladatokat és azt is, hogy mit, 

miért csinálunk. A legérdekesebbnek azt találtam a gyakorlati órák során (nem csak az 

aerobik órán tapasztaltam ezt), hogy itt azt tanítják meg a diákoknak, hogy hogyan tanítsák a 

különböző sportágakat. 

 

 

Az evezés óráink a Mondego folyón 

zajlottak március elejétől, februárban pedig 

elméleti oktatáson vettünk részt. Sajnos az 

időjárás nem mindig volt kegyes velünk, sokat 

esett az eső és fújt a szél, így ez megnehezítette 

a dolgunkat.  

Ezt az órát is csak ajánlani tudom, főleg 

azért, mert ezt itthon nem tudjuk kipróbálni 

tanórai keretek között, csak ha egyesületben 

szeretnénk edzeni. Az evezés órákon egyes és 

kettes kajakokkal sajátítottuk el a technikákat, az osztályozásnál mindenkinek egyénileg 

kellett megmutatni egy bójákból felállított pályán a tudását. A tanárunk nagyon korrekt volt 

velünk, értékelte igyekezetünket. 

 

A gyakorlati órák mellett részt vettünk elméleti órákon is. 2 ilyen tantárgyunk volt: 

„Biochemistry” és „Nutrition”. 

 



Étkezés 
 

Az egyetemhez közel sok kantin található, amelyek diákbarát áron kínálnak ételeket 

(2,40 euró). A portugál ételek számomra ízletesek voltak, nem túl változatos, de nagyon 

egészséges. Mindig volt saláta és friss gyümölcs a menühöz. Viszont hétvégenként ezek a 

menzák zárva vannak, szóval rá voltunk kényszerítve a főzésre, mert az egyéb éttermek elég 

drágák.  

Amit hiányoltunk, hogy a városközponttól csak távolabb voltak bevásárló 

központok, ill. élelmiszerboltok. Alaposan át kellett mindig gondolni, hogy mit és mennyit 

vegyünk, mert tényleg elég távol estek a lakhelyünktől. De az élelmiszerárak közel 

megegyezők a magyar árakkal. A gyümölcsök voltak csak jóval olcsóbbak. 

 

2012. június 21. 


