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Egy  izgalmas és szép hetet töltöttem Lisszabonban 2018 áprilisában. Most szívesen 

osztom meg az ott szerzett élményeket. Ne részletes úti beszámolót várjon senki, 

inkább azokat az élményeket, tapasztalatokat, amelyek bennem megragadta. 

Az Erasmus ösztöndíj nagyon jó lehetőség, hogy megismerjük európai egyetemeket 

és kollégákat, és kiránduljunk egyet kis kontinensünk országaiban. Nem mindig adódik 

lehetőség, hogy nyelvtudásunkat használjuk és nemzetközi hallgatóság előtt 

kipróbáljuk magunkat, ezért a magam részéről mindig „rákényszerítem” magam, hogy 

kizökkenjek a győri gyakorlatból. (Bár ez korábban is így volt más intézmény esetében 

is.) Az élmények mindig meggyőznek, hogy ahogy hazaértem már a következő utat 

kezdjem tervezni  - rákap az ember. Szívesen ajánlom, csak hajrá!!! 

Az ország és Lisszabon 

Spanyolországban már több ízben voltam és bár nem vonz a latinos életérzés és 

éghajlat (zene, tánc, kultúra…stb.), mégis nagyon jól éreztem magam. Ennek okán 

esett a választásom Portugáliára. Jó választás volt!  

Egy nagyon rendezett, szép és tiszta ország a 

szomszédaihoz viszonyítva. Az emberek beszélnek 

angolul (bár az akcentust meg kell szokni) és könnyen 

kérhetünk segítséget, ha bármiben is bizonytalanok 

lennénk. Már a repülőtéren leszállás után segítettek a 

metró jegyek vásárlásánál sorban irányították az utasokat 

és segítették az automaták használatát is.  

A tömegközlekedés nagyon rendben volt, bár szállást 

direkt a központban közel az egyik megállóhoz kerestem. 

3 csillagos hely, ami mindenben megfelelt a 

kívánalmaknak.  

A reggelinél nem érte volna meg a hotel reggelije, mert 

fantasztikus reggeliző helyek vannak frissen készített 

szendvicsekkel, amely a szállodai 10 EUR feléért is 

elérhető volt.  

Most elég sokat kellett a hotelben dolgoznom, de mégis a belvárosi séta, a füvészkert 

és az Ócenárium kiadós nevezetességek, mint ahogy a Természettudományi múzeum 

is érdekes volt. Mindegyik egyenként 2-3 órás elfoglaltságot simán nyújt. 

 

A főiskola (ISCEM) 

A héten a ISCEM-INSTITUTO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

főiskolán tartottam órákat. Ez egy magániskola, ahol főként külföldi diákoknak 



tanítanak üzleti kommunikációt és marketinget. Az iskolába 

nem járnak sokan és kb. 20-40 fős kurzusok vannak. Az 

oktatók közül sokan csak mellékállásban, egyéb üzleti 

munkájuk mellett oktatnak. Vendéglátóm Prof. António 

Cardoso volt. Az ő kurzusán tartottam előadást személyes 

eladás témájában.  

Az órán gyakorlati feladatokat végeztünk, amelyek 

általában az iskola profiljában is megjelennek. Ezt díjazták 

is a hallgatók és Cardoso professzor is. 

Egy esős napon kezdtünk, amikor a diákok nagyon lassan 

érkeztek meg, nem kapkodják el ilyenkor az órára érkezést 

– ez általános dolog. Mit mondhatnék hasonlóan 

megjelentek az órán a mobileszközök és a „na mi lesz itt” 

passzív részvétel. Szerencsére sikerült a végén bevonni 

mindenkit és jó hangulatot teremteni. Csoportos feladatok, 

prezentáció és aktivitás volt a kulcsa annak, hogy mindenki bevonódjék és élvezettel 

tanulhasson. 

A főiskola egy nagyon patináns épületben van. Kovácsoltvas korlát a lépcsőházban, 

magas beltér, díszes falintarziák és pazar kilátás olyan érzést kölcsönöz, mintha egy 

kastélyban járnánk. Ez engem nagyon inspirált, az odajáró diákok persze már 

megszokhatták.  

Összességében nagyon 

szép környezetben 

oktathattam. A 

nemzetközi iroda 

munkatársai szíves 

vendéglátása, és pozitív 

hozzáállása arra bátorít, 

hogy ajánljam 

mindenkinek, hogy ha 

teheti látogasson el 

hozzájuk. 

 

Az ISCEM és Lisszabon megér egy Erasmus utazást, vagy akár többet is. 

 

 

 


