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Lakó Szandra vagyok, másodéves 

Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés 

szakos hallgató a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Apáczai Csere János karán. Az 

Erasmus tanulmányi ösztöndíj által 

lehetőségem nyílt arra, hogy a 2012-es 

őszi félévet Portugáliában, Coimbrában 

végezzem. 

                                                                                                                  A város 

 

A University of Coimbra sport szakán folytatott 3 

hónapos tanulmányút eddigi életem 

legcsodálatosabb időszaka volt. Coimbra egy dombra 

épült város, kicsi szűk macskaköves utcákkal, 

hangulatos terekkel, parkokkal, pálmafákkal.  

 

A város élete nagyon nyüzsgő, sokféle nemzetiség 

megfordul. A portugálok jókedvű, barátságos 

emberek, nem aggódnak semmiért és nem is sietnek 

sehová - ezért a legtöbbször el is késnek 

mindenhonnan, ami eleinte bosszantó, de hozzá 

lehet szokni - és a legtöbb ember beszél angolul is.  

 

 

 

          Az egyetem felé vezető út 

 

Az egyetemen több szervezet is van, amelyik 

az erasmus hallagtóknak segít, programokat 

szervez. Kiutazás előtt érdemes a Facebook-

on Erasmus Coimbra csoportokat keresni, 

mert itt rengeteg információt kap az ember 

albérletekről, nyelvtanulásról, 

kirándulásokról, programokról, bulikról. 

Coimbrában az ember nem tud unatkozni, 

mindig történik valami.  

                                                                                                            University of Coimbra 
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Pályázat, kapcsolatfelvétel 

 

Az Erasmus-ösztöndíj megpályázása mellett azért döntöttem, mert úgy gondolom, hogy egy 

ilyen lehetőséget nem szabad kihasználatlanul hagyni. 3 hónapot egy idegen országban 

eltölteni nagy kihívásnak tűnt számomra, főként azért mert mindig Győrben tanultam, ezért  

a családomtól és a barátaimtól való elszakadás is újdonságnak bizonyult. 

Céljaim között szerepelt, hogy az angoltudásom fejlődjön, a portugál nyelvet elkezdjem 

tanulni, a szakirányom felé újabb tapasztalatokat szerezzek, új barátságokat kössek valamint, 

hogy az ottani evezős klub tagjaként sok tapsztalatra és újdonságra szert tegyek. 

A pályázat elnyerését követően e-mailben kaptam információt a kinti egyetemtől  a további 

teendőkkel kapcsolatban. Egy online 

jelentkezési lapot kellett kitölteni, amelynél 

nagyon oda kell figyelni, hogy mindent 

pontosan írjunk le hiszen ebből többeknek                            

problémái akadtak. Én azt javaslom, hogy 

minden kitöltött dokumentumot 

nyomtassatok ki, mert a portugálok nem 

szeretik az elektronikus ügyintézést, szinte 

mindent papíron kell beadni/leadni. 

 

Tájékoztatást szinte semmiről nem küldenek, az egyetemen van egy „International Office” 

nevű iroda, amelyet szinte a hazautazásig rendszeresen látogatni kell, ha nem akarunk 

semmiről lemaradni.   

 

A portugálok gyengéje az ügyintézés, mindenhol órákat kell várni, hogy az ember sorra 

kerüljön, eléggé szervezetlenek a dolgok. Én a diákigazolványomat a hazautazásunk előtt 3 

héttel kaptam meg.  

Eleinte sokat idegeskedtünk a papírok miatt, de miután mindenki kinevetett minket, hogy ne 

aggódjunk - „Don’t worry!” - a kedvenc mondatuk,már mi sem aggódtunk olyan dolgokon, 

hogy a beregisztrálási  és a kijeletkezési dokumentumok szinet egy időben rendeződtek. 

 

 

 

              Jogi kar 
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Kiutazás 

 

A kiutazás előtt érdemes minél korábban megvenni a 

repülőjegyet, mert úgy valamennyivel olcsóbb (nekünk 62 

euro körül volt). Közvetlen járatot nem találtunk, ezért a 

Ferihegy-München-Lisszabon útvonalat választottuk. A 

legtöbb baj a bőröndök súlyhatárát jelentette hiszen nyáron 

utazunk és télen jövünk haza. Érdemes kevesebb ruhát 

venni, mert Portugáliában olcsóbbak a ruhák és mi is sokat 

vásároltunk.  

Szeptember 12-én indult a gépünk 9.05-kor és 16.15-re 

értünk Lisszabonba. Onnan mi metróval mentünk tovább az 

Oriente nevű vasútállomásra (piros metróvonal 1.75 euro).   

 

                                                                                                                               

Tudni kell azt - amiről mi is később értesültünk - hogy létezik Coimbra és Coimbra-B. 

vasútállomás. A legtöbb vonat csak Coimbra-B-ig közlekedik, amely  a városközponttól kicsit 

messzebb van, de általában van csatlakozása nagyvárosokból érkező vonatoknak, hogy 

Coimbra-A-ba szállítsa az utasokat. 

Mi már a kiutazás előtt felvettük a kacsolatot egy ott élő fiúval aki mondhatni „önkéntes 

Erasmus koordinátor”, aki mindenben sokat segített nekünk.  

Ő jött értünk a vasútállomásra is, és nála laktunk két hétig, amíg talált nekünk szállást. 

A megérkezést követő első feladat, hogy az Incoming Student irodában minden papírunkkal 

együtt be kell menni és le kell jelentkezni. Ez sajnos nem megy olyan könnyen, mert több 

száz Erasmus hallgató érkezik egyszerre, így nekünk is három napot kellett várni, mire sorra 

kerültünk.  

Az egyetemi oktatás szeptember 17-én kezdődött. Az órarendegyeztetés, tantárgyfelvétel a 

Sport Faculty-n volt, amely a Mondego-folyó mellett található. Ott egy nagyon készséges 

hölgy van a diákok segítségére, mindent pontosan elmagyaráz és később is kérhettünk tőle 

segítséget. 

Portugáliában a szorgalmi időszak tovább tart, mint itthon, mi december 12-én érkeztünk 

haza. A tanárok furcsálták is, hogy miért nem maradunk a szemeszter végéig, de 

segítőkészek voltak és szinte minden tárgyat be tudtunk fejezni. 

 

Oriente vasútállomáson 
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Oktatás 

 

Az egyetemen hat tantárgyat vettünk fel, mind elméleti és 

mind gyakorlati tárgyat ( rowing, sport pedagogy, athletics, 

cinesiology, motor control and learning, aerobics). A tárgyak 

4.25 és 1.25 kreditet érnek.   

Lehetőség van a portugál nyelv tanulására is, de ez viszont 

utánajárást igényel, mert ezt az órát minden szak hallgatójának 

meghirdetik. Én mindenképpen szerettem volna elkezdeni 

tanulni a nyelvet, ezért beiratkoztam. Kezdő csoportban 

voltam, ahol körülbelül 40 csoporttársam volt. Mindenhonnan 

voltak hallgatók, Pakisztántól kezdve Cipruson át Észtországig.  

 

A professzornő nagyon jó humorú volt, tudta 

hogyan kell a hallgatók figyelmét megtartani. Heti 

kétszer volt óránk (120 perces órák). Eleinte nagyon 

nehéz volt és fárasztó, hiszen két órán keresztül 

angolul tanulni portugált eléggé kimerítő. A portugál 

nyelvóra a kedvencem lett, nagyon jó társaság 

alakult ki, sok barátot szereztem, nehéz is volt 

elbúcsúzni tőlük. 

 

 Az órán nagyon nagy léptekben haladtunk, sokat 

kellett  otthon hozzátanulni, hogy ne veszítsem el a 

fonalat. Nem egy szintről indultunk, hiszen olasz és 

spanyol csoporttársaim is voltak, akiknek könnyedén 

ment a rokonnyelv tanulása, míg a más 

nyelvcsaládból származó sorstársaimnak akadtak 

nehézségei. A számonkérés írásbeli vizsga volt, 

amely nem volt egyszerű, de szerencsére mindkettő 

sikerült. A harmadik vizsgán már nem tudtam résztevenni, mert addigar már hazajöttünk, 

ezért sajnos a 6 kreditet nem kaphattam meg. Ennek ellenére elmondhatom, hogy 

portugálul már alapszinten sikerül kommunikálnom, hiszen könnyebb úgy nyelvet tanulni, ha 

az ember egész nap azt hallja mindenhol.   

 

   Sport Faculty 

Atlétika óra a stadionban 
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 Szinte minden óra portugál nyelven folyt, de érdemes bejárni, mert                                       

minden óra katalógusos és a tanárok is jó szemmel veszik ha látják, hogy ottvagyunk. 

A mozgásos órák nagyon tetszettek, meglepő 

volt,hogy mindenki nagy lelkesedéssel vett részt 

rajtuk és nem volt senki kihúzó. Mind a fiúk, mind 

a lányok aktívak voltak az órákon, legyen az 

aerobic, evezés vagy atlétika. Az órák alatt is 

fegyelem volt, nem hangoskodott senki. A 

gyakorlati órákban nagyon tetszett, hogy  a 

„tanításra tanítottak” azaz mindenki úgy végezte a 

gyakorlatokat, ahogy azt majd meg kell tanítania 

valakinek.  

Többször volt olyan gyakorlat, hogy csapatokban kellett lenni és valakit kinevezetk edzőnek, 

aki az órát tartotta  a tanítványainak.   

Az órák egy része az egyetem főépülete közelében van a különböző tanszékeken (a domb 

legteteje), míg a többi a folyó melletti Sport Faculty-n. Itt találhatók tantermek, atlétika 

pálya, aerobic terem , judo terem , konditerem, foci-kosár-streetball-röplabda–és 

teniszpálya, sportcsarnok, könyvtár, menza. Az atlétikaóránk az egytemtől kicsit messzebb 

található hatalmas stadionban volt, már a hely miatt érdemes volt elmenni. 

 

Szállás 

 

Nekünk a szálláskeresés elég bonyolult volt, mert mindenképpen szerettünk volna együtt 

maradni és négy lánynak albérletet találni nem volt könnyű, de sikerült. Sok hirdetés van az 

egyetemen, a városban és az interneten is, könnyű albérletet találni. 

Mi az egyetemtől 15 percre, a Sport Faculty-tól 25 percre laktunk egy bevásárlóközpont – 

Dolce Vita – közelében. Mindenhova gyalog mentünk, nem sokat buszoztunk. A lakásunk 

elég tágas volt, mindegyikünknek külön szobája volt, valamint volt egy portugál fiú 

lakótársunk is a kutyájával. Az utcánkban citrom-és narancsfák voltak, sok fiatal lakott a 

környéken. 

Az egyetlen gond volt, hogy a portugál lakásokban nincs fűtés. Ez azt jelenti, hogy mivel 

nagyon meleg van nyáron, a lakások hűvösek és télen iszonyatosan hidegek. Sokszor látszott 

a lehelletem a szobámban már decemberben. Ezért érdemes beszerezni egy hősugárzót már 

akkor mikor kezd lehűlni a levegő (15-20 euroért már lehet venni). 

 

              Aerobic óra 
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Étkezés 

 

Coimbrában az egytemen található menza, ami állítólag egész jó és nem is drága, de én 

személy szerint egyszer sem voltam. Eléggé finnyás vagyok, húst sem nagyon eszem, ezért én 

otthon főztem magamnak. Sok gyümölcs, zöldség van a boltokban egész olcsón. Halat, rákot 

minden mennységben lehet kapni. Rengeteg féle süteményük van, kekszek, levelestészták 

nagyon olcsón. Amit mindenképp ki kell próbálni az a Pastel da nata a portugál specialitás. 

 

 

 

Szabadidő, szórakozás 

 

Kiutazásunkkor nagyon nagy hőség fogadott minket. 

Coimbrától nem messze található Figueira da Foz nevű 

óceánparti város. Ide többször elmentünk, gyönyörű 

hely.Itt láttam először az óceánt. Strandra is tudtunk 

menni, hiszen 

előbb kinn voltunk 

mint a félév 

kezdete, ezért egy kis „utónyaralás” még belefért.  

A három hónapot próbáltuk maximálisan hasznosan 

eltölteni. Többfelé utaztunk: Batalha, Alcobaca, 

Leiria, Porto, Lisszabon, Figueria da Foz, Nazaré 

valamint Barcelona (25 euro a repülőjegy). 

 

      Pastel da nata          Pastellaria 

           Batalha 

        Figueira da Foz 
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Szórakozási lehetőség rengeteg van Coimbrában. Sok kis 

hangulatos bár, pastellaria (sütizők), teázók, külön 

erasmusos diákoknak bár, discók.  

Meglepő volt számunkra, hogy a portugálok ha bulizni 

mennek akkor 11 óra vagy éjfél előtt el se kezdenek 

készülődni, sok discó hajnali 3-kor nyitott. Időbe telt amíg 

átálltunk az éjszakai életre, mert a reggel is náluk 11 órakor 

kezdődik az este pedig este 11-kor.  

Az egyetem mellett nekem a második legfontosabb volt, ogy 

tudjak edzeni. 7 éve versenyszerűen evezek és kezdőket 

edzek, ezért nekem létfontosságú volt, hogy evezni tudjak. 

Mivel felvettem az evezést, mint tantárgyat a professzorunk segítségével el is jutottam az 

ottani evezős klubba, amely a második otthonom lett Coimbrában.  

Minden nap volt edzésem, ezért rendszert 

vitta a napjaimban. Kicsit nehéz volt 

kezdetben, hiszen az edző nem beszélt angolul 

és a sporttársak közül se sokan. Viszont nagyon 

segítőkészek voltak és legalább 

rákényszerültem arra, hgy a portugál nyelvet 

hsználjam és fejlesszem, hiszen másképp nem 

értettem volna a vezényszavakból, 

edzéstervből semmit. Pár hét után már 

csapatban eveztem, gyorsan befogadtak és 

persze rengeteget tanultam tőlük. Versenyre is 

mentem volna Portoba, csak a leigazolási papírok hiányában nem mehettem. Sok technikai 

gyakorlatot, erőfejlesztést tanultam, valamint itt ismertkedtem meg a Swiss ball-core 

tréninggel, amelyet itthon is alkalmazni fogok.  

Ami a legjobb volt, hogy még decemberben is 

evezhettem a folyón, ami itthon lehetetlen a hideg miatt.   

A Coimbrában eltöltött 3 hónapot soha nem fogom 

elfelejteni. Valóban olyan lehetőség, amelyet nem szabad 

kihagyni.  

Szerencsére minden kitűzött célom teljesült, már sokkal 

magabiztosabban szólalok meg angolul, egyátalán nem 

kell azon gondolkodnom, hogy most hogyan is fejezzem ki 

magam. 

      Figueria da Foz 

Botanikus kert az egyetemnél 
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A portugál nyelvet folytatni fogom, hiszen a nyelvkönyvet megvettem és CD is van hozzá 

valamint a tanárnő is mindenben a segítségemre lesz azt mondta. 

Az evezés terén rengeteg új tapasztalatom van, amely a későbbi felkészülésemet is segíteni 

fogja, valamint  a kezdők edzésében is sokat fog számítani. 

Úgy érzem, hogy ez a három hónap alatt magabiztosabb és határozottabb lettem. 

Megtanultam, hogyan kell egyedül gondoskodni magamről, ügyetintézni, megértetni magam 

másokkal.  Most már bárhová el mernék indulni a világban, hiszen a sok utazás során 

rengeteg tapasztalatot szereztem. 

Coimbrába bármikor visszamennék, akár újabb Ersmus ösztöníjjal is...hiszen még csak 

másodéves vagyok!   

 

 

 

 

 

2012.09.12.-12.12. Coimbra 


