PORTUGÁLIA
Az ország, elsősorban a borairól és a tengerpartjáról
kapott nagyobb ismertséget, pedig a történelmi
emlékei és a foci szeretete is említésre méltóvá teszi
ahhoz, hogy kedve legyen az embernek meglátogatni.
Örömmel és szívélyes vendéglátással fogadják az
országban a nagy ERASMUS hagyományú egyetemek
a vendégdiákokat. Az 1143 óta független országnak
mintegy 10 millió lakosa, van, mely a világ egyik
legrégebbi nemzete.

Erasmus ösztöndíjtámogatás:


520 euró/hónap tanulmányi mobilitás esetén (+200 euró/ hónap szociális támogatás)



620 euró/hónap szakmai gyakorlat esetén (+100 euró/hónap szociális támogatás)

RUN Partnerek:
Politécnico de Leiria
A Leiria Műszaki Egyetem (IPL) egy fiatal (40 éves) és modern felsőoktatási
intézmény, amelynek középpontjában négy fő összekapcsolt tevékenység áll,
nevezetesen az oktatás, a kutatás, a társadalom innovatív szolgáltatásai. Az IPL a
nemzetközivé válásra is nagy hangsúlyt fektet: 13 000 hallgatóból több mint 1500
érkezik más országokból Európától Latin-Amerikáig, Ázsiáig és Afrikáig.
IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e Do Ave
A Cávado és Ave Politechnikai Intézet (IPCA) a legutóbbi, 1994-ben alapított
portugál állami felsőoktatási intézmény. Fiatalsága ellenére az IPCA nagyon jó
hírnevet szerzett oktatási teljesítménye és alkalmazott kutatása miatt. Az IPCAnak három kara van: Design, Menedzsment és
Technológia, amelyek széles körű alapképzési
programokat, mesterképzéseket, rövid ciklusú
technikai
tanfolyamokat
(TeSP)
és
szakosodási programokat kínálnak. A több
mint 4100 hallgató és 340 oktatói, műszaki és
adminisztratív személyzettel, az IPCA fontos
referencia
a
portugál
felsőoktatási
környezetben.

1

Választható partnereink:

INTÉZMÉNY
Polytechnic Institute of Cávado And Ave
Universidade de Coimbra
Polytechnic of Leiria
Tecnico Lisboa
Instituto Superior De Comunicacao Empresarial
Instituto Politécnico de Portalegre
Instituto Superior Técnico

KAR
KGYK, AHJK, GIVK
ESK, KGYK
AHJK, GIVK, ÉÉKK, KGYK, ESK
AHJK, ÉÉKK
KGYK
KGYK, GVIK, ESK
minden

Részlet egy hallgatói beszámolóból (Berényi Bertold)
„Az ESN és az Erasmusland egy tucatnyi
buszos kirándulást szervezett a hétvégékre.
A kedvencem Portugáliában, hogy bár az
időjárás, az óceán, a halak és borok is
kedvemre voltak, de akkor is a portugál
embereket sorolnám első helyre, mert
jóindulatúak, szívélyesek, összetartóak,
ahogy az egyik tanárunk fogalmazott, ők
Európa leglágyabb nemzete.”
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