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A Károli Gáspár Református Egyetem szociológia szakos hallgatójaként másodéve  őszi 
szemeszterét töltöttem Lisszabonban, az ISCTE-IUL egyetemen, és elmondhatom, hogy 
egyetemi éveim legjobb döntése volt részt venni ebben a programban. Rengeteg élménnyel, új 
ismeretekkel, barátokkal és nem mellesleg mélyebb önismerettel gazdagodtam az elmúlt 5 
hó ap alatt, a elyeket iztosa  ka atoztat i tudok ajd a jövő e . Egy hatalmas kaland 
részese lehettem, amire mindig örömmel fogok visszaemlékezni. Ha éppen azon gondolkodsz, 
hogy belevágj-e vagy ha már elnyerted az ösztöndíjat, de kételyeid vannak, hogy hogyan is fog 
eltel i az előtted álló fél év, akkor re éle  a eszá oló  segíte i fog eked. 
 

Egyetem 
Az ISCTE-IUL egyetem a Cídade Universitária és az Entre Campos metrómegálló között 
helyezkedik el, ami város ár elyik részéről kö ye  egközelíthető. Lissza o  eze  része az 
egyetemváros, azaz itt egymás mellett négy egyetem is megtalálható, állandóan diákoktól 

yüzsgő, élettel teli környék. Az egyetemen egy hatalmas épületkomplexum, ami elsőre 
ijesztőe  keszekusza és átláthatatla , de egy-két hét alatt kiis erhetővé vál ak a trükkös 
folyosók és a sajátos teremszámozások. Egy igen fontos helyszín a kiutazóknak az International 
Relations Office röviden IRO – ugyanis bármilyen problémád van, dokumentumot kel 
aláíratnod, igazolást kell kérned stb. akkor ide kell jönnöd és mindennel kapcsolatban 
készségesen segíteni fognak neked.  
Az egyete  első hete egy úgynevezett Orientation Week, rengeteg hasznos információval, 
külö öző érdekes progra okkal az új hallgatók szá ára. Ekkor kell egte i az első látogatást 
az IRO-ra, bejelentkezni kinti hallgatónak és a végleges kurzuslistát elfogadtatni. A tárgyfelvétel 
első kör e  ár kiutazás előtt egtörté ik, de ezeke  ég késő  lehet változtatni. Az 
egyetemnek két elektronikus rendszere van a Fenix ami az itthoni Neptunnak felel meg és az 
úgynevezett Black-board, ahová az órai anyagokat töltik fel az oktatók. Mindkét felület 
használata szükséges, fontos információkat töltenek fel rájuk folyamatosan. 
A kurzusok teljesítése általában az órák látogatása mellett egy beadandó dolgozatból és egy 
írás eli vizsgá ól áll. Az oktatatók kivétel élkül agyo  segítőkészek és nyitottak, bármilyen 
problémát, nehézséget meg lehet velük beszélni. Az órák sokkal kötetlenebb formában zajlanak, 

i t ittho , i ká  egy eszélgetős, go dolaté resztős légkör e  telik el a ásfél óra. A ki ti 
vizsgaidőszak ja uár elejé  kezdődik, viszont a külföldi hallgatóknak általában megengedik a 
vizsgák előrehozást így ár de e er e  teljesíte i lehet azokat, tehát ha karácsony után nem 
tervezted, akkor már nem kell visszajönni csak emiatt.  
 
 



Szállás 
Érde es kiutazás előtt egy, két hó appal ár elkezdeni a szálláskeresést. Az uniplace.com 
szálláskeresőt tudom ajánlani, én is itt találtam lakást ugyanakkor érdemes facebook 
csoportokba is belépni, és szétnézni a hirdetések között. Viszo t agyo  körülteki tő ek kell 
lenni, utána olvasni a szállásadó ak, a szálláshoz fűzött ko e teket elolvasni és mérlegelni. 
Sokan érkeznek ki szállás nélkül, egy-két hétig hostelekben megszállva, míg meg nem találják a 
végleges helyüket de én nem ajánlom ezt a megoldást. A hostelek nagyon kiszámíthatatlanok, 

orzasztóa  drágák tud ak le i egyes időszakok a  és e  is jó állapotúak.  A szobaárak 280-
400 euro között mozognak állapotuktól és elhelyezkedésüktől függőe . Nagyon fontos tudni, 
hogy Portugáliá a  a lakások a  i se  közpo ti fűtés így plusz po t lehet az a lakás, ahol jár 
vala ilye  fűtőtest a szo ához. É  a Salda ha és az Arroios kerületek között laktam, egy 8 
szobás lakásban. Nagyon megszerettem ezt a környéket, a belváros és az egyetem is könnyen és 
ha ar elérhető volt i e . Számomra a lakóközösségem vált a legszorosabb baráti körömmé, 
ezért is csak ajánlani tudom az ehhez hasonló szállásokat, hiszen ez is egy jó alkalom, hogy még 
több embert, új szokásokat, más kultúrákat ismerj meg.  
 
 

Hétköznapok 
Két nagy Erasmus szervezet van jelen Lisszabonban: az Erasmus Life Lisboa=ELL és az Erasmus 
Student Network=ESN. Én az ELL tagja voltam és nagyon sok programjukon vettem részt. 
Mindenképp érdemes valamelyikhez csatlakozni, hiszen rengeteg eseményt szerveznek, 
kirándulásokat, bulikat, amelyeken velük olcsóbban és hozzád hasonló erasmusos hallgatókkal 
együtt vehetsz részt.  
Lissza o  egy yüzsgő, űvészettel teli, yitott és arátságos város, ahol i dig törté ik 
valami. Rengeteg felfedezésre váró hely vár az oda érkezőkre. Érdemes tudni, hogy a 

úzeu ok i de  hó ap első vasár apjá  i gye ese  látogatható, a it e  éri eg e  
kihasználni. Tömegközlekedéssel szinte bárhová eljuthatsz – a havi bérlet 36,5 euro, ami 
mindenképpen szükséges a városon belüli mozgáshoz és ki is használja az ember. Viszont 
városon belüli sétákat is érdemes beiktatni minden napba, mert meseszép helyekre bukkanhat 
az ember, egyszóval megéri eltévedni! Lisszabonnak nincs strandja, de kárpótlásként van egy 
ha gulatos kikötője, ahol szi te i dig ap élőze e ellett ézheted végig a aple e tét. A 
legközele i ho okos part ahol fürde i lehet egy 20 per re található a fővárostól, ez vo attal a 
legkö ye e  egközelíthető, a ire érvé yes a lissza o i érlet is. 
A portugálok nagyon barátságosak, nyitottak és nem mellesleg hálásak az oda látogatóknak, 
hiszen nagy százalékuk az idegenforgalomban dolgozik, ezért örülnek annak, hogy minél több 
külföldi látogat hosszabb- rövide  időre az országuk a. Lissza o  egy külö öse  agy eras us 
város, hihetetlen számú külföldi diák tanul itt minden évben. Az itt lakók nagy arányban 
beszélnek angolul így szi te i dig talál az e er egy készségese  segítő helyit, aki ha kell, 
buszjegyet vesz neked, lefordítja az étlapot vagy lebeszél az utcai narancsok megkóstolásáról. 
 
Szá o ra i dig egy szép e lék lesz a ki t töltött idő. Nagyon jó utat kívánok minden 
kiutazónak – garantálom, hogy egy hatalmas kalandban lesz részed! 


