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Előtörténet: 
2021. márciusban jelentkeztem az egyetem által hirdetett Erasmus+ 
ösztöndíj pályázatra. Mivel ekkor még bőven zajlott a covid világjárvány 
így azt a döntést hoztam, hogy majd 2022-es tanév elején (tavaszi félév) 
fogok kiutazni. A felvételi eljárások és ügyintézések után sikeresen 
elnyertem a pályázatot. Végső soron a következő egyetemek voltak 
nekem a listán: Hollandia, Olaszország, Spanyolország. Igen, itt valószínű 
mindenki meglepődne, hogy akkor hogyan is mentem Portugáliába. Nos 
úgy, hogy nekem elég furcsa lett egy idő után, hogy én nem kaptam 
visszajelzést, emailt a külföldi egyetemtől. Ekkor bementem az itthoni 
koordinátoromhoz, aki közölte velem, hogy most jelenleg Olaszország 
van nekem az első helyen ugyanis Hollandiában nem tudtak volna 
fogadni, én viszont a többi egyetemet csak úgy beválasztottam, ekkor 
mondtam is, hogy én máshova szeretnék menni. A baj csak az volt, hogy 
október eleje volt és akkor már sok egyetem lezárta a jelentkezéseket és 
így jött képbe a Portugál, Leiria-i intézmény, ahol a határidő október 
vége volt. Még aznap gyorsan átfutottam mit is kell tudni arról az 
egyetemről és persze azt, hogy mit is tud az ember ott tanulni. 
Szerencsére én megtaláltam a megfelelő tárgyakat, így beleegyeztem 
ebbe a változtatásba. Egy félelem volt bennem még pedig az, hogy egy 
portugál egyetemen, egy ilyen kicsi városban, hogyan tudom majd az 
angol tudásomat fejleszteni. 
 

Tanulmányok 
2022. január vége, február elején kértek meg, hogy küldjem el azokat a 
tárgyaknak a nevét, amelyeket felszeretnék venni az egyetemen. Ezek 
között volt gépészmérnöki tárgyak és járműmérnöki tárgyak, mivel itthon 
gépjármű fejlesztésre szakosodtam. Az iskola február 28.-án kezdődött, és 
az első héten a kinti Erasmus koordinátorral kellett találkoznunk, aki 
minden információt elmondott, amit tudnunk kell az egyetemről és a 
félévről, ha pedig valakinek kérdése volt feltehette neki. Ezután a kis 
beszélgetés után körbejártuk vele az egyetemet, megmutatta melyik 
szaknak melyik az épülete. Tulajdonképpen ez az egyetem 
hasonlóképpen, mint az itthoni egyhelyen van minden szak, egy két 



kivétellel. A találkozó végén kapott mindenki egy kis tokent amivel 
igazából az egyetem területén lehetett fizetni az italokért, ételekért. Az 
első hét nekem kicsit nehézkesen telt, mivel nem kerültem be az 
egyetemi rendszerbe, ezért pénzt se tudtam feltenni a tokenre és 
bárhova mentem nem tudtam igazolni magam. Pár héttel később 
megoldódott ez a probléma. Első hetekben minden órámra bementem 
és akkor megtudtam, hogy minden órám portugálul van/lesz. Órák után 
beszéltem a professzorokkal, akik azt mondták, hogy nem kötelező 
bejárnom az órákra, mivel úgysem értek belőle semmit, viszont emailben 
elküldték nekem az angol tananyagot, amiből a félév során készülni 
tudtam. A hónapok alatt, több kis vizsgám is volt amire rendszeresen 
tanulnom kellett, mivel ezekből jött össze az év végi jegy valahányad 
része. Pár tárgyamhoz hozzákapcsolódott egy-két laborgyakorlat is, 
ezeken az órákon teljesen más és elég magas színvonalon 
gyakorolhattak, kivitelezhettek dolgokat a hallgatók, ez számomra 
rendkívül nehéz volt és itt is, szintén portugálul tartották az órákat. Ebből 
kifolyólag azt mondták nekem, hogy minden héten majd találkozom az 
oktatóimmal és ők majd angolul megpróbálják elmagyarázni miről is volt 
szó az órákon. Az év végén, június utolsó heteiben, július első heteiben 
kellett beszámolnunk a félév alatt szerzett tudásunkról. 
 

Étkezés 
Az étkezés az egyetem területén is nagyon könnyedén kivitelezhető. 
Tudunk reggelizni, ebédelni és vacsorázni is. A tokent amit a hallgatók 
kapnak a félév elején, arra tudnak pénzt befizetni és mint egy 
bankkártya úgy tudnak vele fizetni. Nagyjából 3 euroból megvolt egy 
kiadós ebéd a menzán. Reggelire péksüteményeket, szendvicseket 
lehetett venni. Vacsorára pedig szintén menzás meleg ételt lehetett 
venni 3 euroért. Ha otthon szeretne az ember ebédet, reggelit, vacsorát 
enni, készíteni akkor elég sokféle bevásárlóközpontok közül tud választani 
pl.: Aldi, Lidl, Continente, Pingo Doce. A legolcsóbb a Continente és a 
Pingo Doce volt, ahol helyi termékeket olcsón lehetett beszerezni, 
nagyjából a Tesco, Sparhoz tudnám hasonlítani őket. A városban 
nagyon sokféle éttermet találhatunk és amit mindenképpen ajánlok az 
a sushi. Sushizni három helyen volt érdemes, ezek voltak a legfinomabbak 
(Yokohama, Pacifico, Ginkgo) és mindössze 10-15 euroért All you can eat 
volt, ami azt jelenti, hogy annyit ettél amennyit tudtál.  
 

Szállás 
Az én lakásom a városközponttól nagyjából 15-25 percre volt, az 
egyetem pedig 20-30 perc volt sétálva. Nagyon sok Erasmusos volt, akik 



a főutcán laktak és onnan a városközpont 10 perc séta. Ennek az 
utcának a neve a Marquês de Pombal, én azt ajánlom mindenképpen 
erre a környékre keressetek szállást.  
 

Közlekedés 
Egész portugáliában elterjedt már az Uber, Bolt, FreeNow, amiket 
nagyon rugalmasan és olcsón lehet használni mindenhol. Ezeket csak 
akkor vettem igénybe, ha esett az eső vagy messze kellett menni. 
Egyébként a városban az egyetemig van menetrend szerinti 
buszközlekedés is. A kint tartózkodásom alatt jött be az országba a 
Flixbus is amivel pedig messzebb Lisszabonba, Portoba lehet elmenni. 
Emelett még ott volt a RedeExpressos ami szintén a messzebbi helyekre 
vitt el. Például Leiria-Lisszabon 14 euro volt, Leiria-Porto 10 euro. 
 

Kirándulások/programok 
Amit minden idelátogatónak ajánlok, hogy menjetek el az Azori-
szigetekre, ez szinte egy kötelező programnak is mondható. A repjegy 
oda-vissza mindössze 70 euro volt. Még ebben az időszakban a helyi 
egyetemisták létrehoztak egy közösséget, így volt egy közös WhatsApp 
csoportunk, ahol mindig megtudtuk beszélni ki, milyen programot 
szeretne csinálni. Továbbá a szervezők nagyon sok közös időtöltést is 
szerveztek, szóval emiatt nagyon összeszokott és szoros barátságok 
alakultak ki. 
 

Összegezve 
Amit nagyon köszönhetek a kint tartózkodásomnak az, hogy nagyon 
sok új barátot szereztem és emiatt mivel ennyi Erasmusos barátom lett 
így az angol kommunikációs képességem is nagyon sokat fejlődött. Az 
időjárás februártól-áprilisig viszonylag hideg volt 15-18 fok, szóval pulcsis, 
esténként kabátos idő volt. Májustól viszont megkezdődtek a melegek 
és bőven 25-30 fok felett volt a hőmérséklet. A portugál emberek 
rendkívül rendesek, kedvesek és segítőkészek voltak.  
 
 
 
Ha további kérdésed merülne fel, nyugodtan keress facebookon vagy 
Instagramon. 
 
Facebook: Bendegúz István Csonka 
Instagram: bendicsonka 
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