
Tanulmányi beszámoló – Coimbra 

 

Pápai Zsófia vagyok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának 

rekreáció és egészségfejlesztő szakon. 

Az Erasmus+ ösztöndíjat több okból pályáztam meg: először is, hiba lett volna kihagyni ezt a 

nagy lehetősége, hiszen egy idegen ország kultúráját, nyelvét, környezetét ismerhettem meg. 

Másodszor, ami talán még jobban motivált, az a nyelvtudásom fejlesztése és használata volt. 

Először azt gondoltam, hogy ez nehézkes lesz, mivel azt hallottam, hogy a helyi lakosok, 

valamint a diákok sem beszélnek nagyon (vagy egyáltalán) angolul – ám nagy meglepetésre 

igenis sokan és folyékonyan beszélik a nyelvet, főleg az egyetemen. 

Miután elnyertem a pályázatot fel kellett vennem a kapcsolatot a fogadó iskolával. Ez nem 

volt egyszerű, mivel az iskola honlapját ugyan le lehet fordítani angolra, akkor sem fordított 

le mindent, így kicsit nehezebb volt mindent elsőre megtalálni, elintézni, de végül sikerült! 

Utazás, első elintéznivalók: 

Coimbrába 1015. február 7-én (szombaton) érkeztem. Nagy szerencsémre apukám ki tudott 

jönni velem pár napra segíteni, elintézni a papírokat, szállást, stb. 

Lisszabonban szállt le a gép, ahonnan vonattal mentünk tovább. A Lisszabon-Coimbra 

vonatút kb. 2 órányi utazás. Érdemes előre megnézni a portugál vasút honlapját, hogy a vonat 

mely állomásokon áll meg, ugyanis Coimbra két megállóval is rendelkezik. Az egyik a város 

központjában (Coimbra-A), míg a másik a város külső részén található (Coimbra-B). 

A városban való közlekedés egyszerű, a helyi buszok sűrűn járnak, de biciklivel, vagy gyalog 

is minden könnyen elérhető. 

Az első hét maga volt a káosz, a szó legszorosabb értelmében, mivel elég sok helyre kell 

menni, talán egy hétnél is tovább tart elintézni mindent. Le kell jelentkezni az Erasmus 

koordinátornál. Ott felvilágosítanak, hogy ezután hova kell menni, milyen papírokat kell még 

beszerezni. Elmondják az éppen aktuális héten megrendezésre kerülő programokat, 

utazásokat. Mindenben segítenek, elmagyarázzák, ha valami nem volt világos. Felajánlanak 

egy SIM kártyát is, amellyel portugál számot lehet hívni „ingyen”, sőt otthonra is lehet 

telefonálni. (Utána persze te töltöd fel a kártyát.) Fel kell keresni a tanszéki koordinátort, aki 

minden apró részletet elmond. 

Szállás: 



Már az indulás előtti hetekben elkezdtem keresni, hogy hol is fogok lakni. Több albérlet 

tulajdonossal egyeztettem időpontot az érkezésünk utáni napra. Már aznap megvolt a szállás, 

ezzel egy „problémát” már hamar megoldottunk. A városban amúgy majdnem minden 

második házban van kiadó albérlet/szoba. Sokan úgy érkeznek a városba, hogy nincs 

szállásuk, de elég hamar talál magának mindenki! Hallottam, hogy van lehetőség 

kollégiumban is lakni, de azt nem tartottam jó ötletnek (elég kicsi, zajos). 

Egyetem: 

Az egyetem hatalmas területen helyezkedik el. A legtöbb épület a Praca de Republicá-hoz 

közel helyezkedik el. A sport tanszék viszont ettől fél óra sétálásra, a város folyójának 

(Mondego) másik oldalán található. Itt találhatóak a sportpályák, csarnokok, előadótermek, 

amelyek mind megfelelően vannak felszerelve. Mielőtt felvettem a tárgyakat, lehetőségem 

volt megnézni az órákat és csak utána kellett választanom. Ilyenkor meg lehet kérdezni az 

adott tanárt, hogy mik az elvárásai, amelyek szintén könnyítik a választásunkat. 

Szerintem kifejezetten jó, ha gyakorlati órát választunk, hiszen ott be is mutatják a feladatot 

és egész hamar meg lehet tanulni, hogy mi micsoda. A legtöbb tanár jól beszél angolul és 

szívesen összefoglalják az órán elhangzottakat pár mondatban órák után. 

Az órák nagyobb része portugálul folyik, de a számonkérés angolul van, ami szerintem 

sokban könnyíti az erasmusos hallgatók helyzetét. 

Étkezés: 

Az egyetem területén több „menza” is található, melyek diákbarátok. Olcsón juthatunk 

egészséges és finom ételekhez. A nap szinte bármely szakaszán nyitva van, és friss étellel 

várja az éhes szájakat.  

Programok, szórakozás: 

Coimbra egyetemi város, ezáltal rengeteg diák van a hét bármely napján (hétvégén is). Ennek 

köszönhetően a szórakozás kiemelkedő a városban. Majdnem minden sarkon található egy 

szórakozóhely, kocsma, bár, éppen kinek mihez van kedve. Az ESN Coimbra (ez az 

erasmusosoknak programokat szervező csoport) minden hétvégén más városba szervez 

utazásokat, de a hétköznapokra is sűrűn vannak programok. Ezekkel a lehetőségekkel 

mindenféleképpen élni kell, hiszen erasmusosként még több kedvezményt kapsz, így sokkal 

olcsóbban „megúszhatod”, mintha egyedül mennél valahova. Szerintem Portugália mesés 

ország, mindent meg kell nézni, amit csak lehet. 

 



Életem egyik meghatározó időszaka volt ez a pár hónap, amit kint tölthettem. Szoros 

barátságokat kötöttem, egy kicsit a nyelvet is megtanultam, ismerkedtem a kultúrával. 

Szerintem aki csak teheti, pályázzon, hiszen ez egy vissza nem térő alkalom!  

 

 


