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 Pszichológia alapszakos hallgatóként 4. félévemet Erasmus+ ösztöndíjnak köszönhetően 

Portugáliában töltöttem, Lisszabonban az ISCTE-IUL egyetemen.  

 

Kiutazás előtti teendők: 

A tennivalók többsége dokumentációból állt, ám emellett fontos tényező volt a szálláskeresés 

is, illetve az anyagiak előre való átgondolása és rendezése. A dokumentációhoz hozzá tartozott 

a kinti egyetemmel való kapcsolattartás a tárgyfelvételről, a Learning Agreement kitöltése és 

elfogadtatása, az itthoni egyetemen felvenni tervezett órák tanáraival való előzetes egyeztetés 

a teljesítési feltételekről, és végül, de nem utolsó sorban a Támogatási Szerződés megkötése 

(melynek eredetileg előfeltétele a Learning Agreement Before Mobility részének 

elfogadtatása). Mivel a fogadó intézmény erasmus koordinátorai általában csak több idő 

eltelte után válaszoltak (olykor sajnos egy hónapot is kellett várni egyes levelekre), a mi 

esetünkben a Learning Agreement Before Mobility része nem volt teljes kiutazás előtt, így 

annak hiányában kellett megkössük a Támogatási Szerződést.  

A fogadó intézmény tárgyfelvétele az itthonihoz hasonló módon történt. Előzetesen elküldött 

tárgylistából válogathattunk, maga a felvétel pedig egy időpontban kezdődött minden tárgy 

esetében. Mivel mi többnyire gyakorlati tárgyakat terveztünk felvenni (mivel azok a tárgyak, 

amelyek teljesítési feltétele vizsga, ütközött az itthoni vizsgaidőszakkal, és nem tudtuk volna 

kivitelezni az itthoni és kinti kurzusok teljesítését), ezeket előre kiválasztottuk a következő 

oldalon található információk alapján: https://fenix.iscte-iul.pt/siteMap.do . Az egyes 

kurzusokra rákeresve itt számos fontos információt megtaláltunk azokról.  

 

 

 

https://fenix.iscte-iul.pt/siteMap.do


Szállás: 

A szálláskereséshez, ahogyan mi is, a legtöbb Lisszabonba érkező erasmusos hallgató a 

https://www.uniplaces.com/en/accommodation/lisbon közvetítőoldalon található lakások 

közül válogatott. Ezekben a lakásokban általában a hallgatók egy-egy szobát bérelnek, és 

emellé használhatják a közös tereket (konyha, fürdő, stb…). Az oldal előnye, hogy a 

feltüntetett ár legtöbbször már az áramot, internetet, víz- és gáz-fogyasztás fix árát is előre 

tartalmazza (ez szintén választható). Az átlagos árak 300-450 euro között mozognak. A 

legszerencsésebbek ennél olcsóbban is találhatnak jó helyet, ám ehhez nagyon gyorsnak kell 

lenni. Mi a szobáinkat a januári kiutazásunkhoz még július környékén, tehát egy fél évvel 

előbb lefoglaltuk. Ennél később is lehet még találni jó helyeket, de minket megnyugtatott a 

tudat, hogy már is közelebb vagyunk az előttünk álló élményhez. Voltak, akik akkor kerestek 

maguknak lakást, mikor már kint voltak. Ez is egy opció, ám ilyenkor természetesen már 

jelentősen szűkebbek a lehetséges keretek.  

Akik szeretnének sok külföldivel megismerkedni és szorosabb barátságokat kötni számos új 

emberrel, vagy akár együtt főzőcskézni és más nemzetiségek ízlését és receptjeit megismerni, 

azoknak érdemes olyan szobát keresniük, melyek nagy létszámú (5-8 fős) lakásokban vannak, 

ám ezek esetében természetesen számolni kell az alkalmazkodással. Én egy két szobás 

lakásban laktam egy szaktársammal, aki szintén ösztöndíjas hallgatóként érkezett a városba, 

és ezt is nagyon élveztem. Mindkét opciónak megvannak a maga szépségei.  

Azoknak, akik egy jól megközelíthető, központi, ám mégis nyugodtabb környéket keresnek, 

azoknak a Saldanha, Marques de Pombal környékét ajánlom. Az egyetem is közel van, illetve 

negyed óra alatt be lehet jutni a város szívébe. Akik pedig közel szeretnének lakni a szórakozó-

negyedhez, legszebb és egyszerre legmozgalmasabb részhez is, azoknak pedig a Cais do 

Sodré, Rossio, Bairro Alto környékét ajánlom. A városnak talán a legkevésbé biztonságos 

része a vártól nem messze eső Martim Moniz tér, ám ettől sem kell tartanunk, hiszen 

Lisszabon Európa 5 legbiztonságosabb városának egyike.  

 

 Anyagiak:  

Az ösztöndíjam 450 euro volt, ebből 350 euro volt a lakbér havonta. sajnos 100 euró nem 

elegendő fedezet a megélhetésre, így már előre is terveznem kellett és félretennem ennek 

kipótlására. Az alapélelmiszerekre kb 2-3 naponta költöttem 10-15 eurot, ebből már egészen 

kényelmesen ki tud jönni az ember, ám semmi luxuscikket nem tartalmaz. Így 

https://www.uniplaces.com/en/accommodation/lisbon


alapélelmiszerekre havonta kb. 150 euro mindenképp kellett. Emellett számolni kell azzal, 

hogy kiutazás után az első hónapban számos plusz kiadás lesz, ugyanis a kaució mellett fel 

kell szerelni a lakást a még hiányzó dolgokkal (pl. tisztítószerek, stb.), az egyetemen is vannak 

kisebb költségek, illetve bérletet is kell igényelni, és így tovább…  

Mindezek mellett személy szerint és a saját utazásaimra tettem félre a legtöbb pénzt, ám 

sokszor azt is nagyon olcsón meg tudtuk oldani.  

 

Egyetem, tanulmányok 

Itthoni tanulmányok: 

Ahogyan azt már korábban is említettem, az itthoni tárgyak teljesítésének érdekében már 

kiutazás előtt egyeztetni kellett személyesen a leendő tanárokkal az egyéni kedvezményes 

tanulmányi rend feltételeit, és ennek megfelelően felvenni később a tárgyakat az itthoni 

tárgyfelvétel során (ez főként a gyakorlatokra vonatkozott).  

A vizsgakurzusok teljesítéséhez hazautaztunk a vizsgaidőszak póthetére, ekkor írtuk meg a 

vizsgákat. Egyes tárgyak esetében előzetes egyeztetés után szóbeliztünk írásbeli helyett, ahol 

a tanárok nagyon segítőkészek voltak. A vizsgák időpontjaival kapcsolatban sokszor az 

oktatókkal emailben egyeztettünk.  

A kiutazó hallgatóknak számolniuk kell azzal, hogy jelen esetben tulajdonképpen két 

egyetemet végeznek egyszerre, így ez több belefektetett munkával is jár.  

 

Kinti tanulmányok: 

A fogadó intézmény esetében mivel az ISCTE pszichológia szakán csak mesterképzés 

keretében indultak angol nyelvű tárgyak, nekünk alapszakos hallgatóként szintén ezeket 

kellett teljesítenünk, amely bár kihívást is jelentett, de emellett több új szempontot és számos 

érdekességet is kínált. A kinti tanárok nagyon segítőkészek voltak, ám ugyanúgy elvárták 

tőlünk is a teljesítési feltételeket betartását, mint a helyi mesterszakra járó hallgatóktól.  

 

 



Közlekedés 

A közlekedés szempontjából Lisszabon városa elég vegyes, ugyanis metróval szinte bárhova 

el lehet jutni nagyon gyorsan, jó a megközelíthetőségük, bár a feljárókkal vigyázni kell, mert 

sokszor nem ott lukad ki az ember, ahol eredetileg szeretett volna, szóval figyelni kell a 

kiírásokra. A metrókon kívül a szomszédos kisvárosokba közlekedő vonatok és távbuszok is 

nagyon jók és pontosan közlekednek. Viszont a villamosokban és városi buszokban nem 

tanácsos megbízni, ugyanis a helyiek se figyelik a menetrendet, csak tetszőlegesen kisétálnak 

a megállóba, aztán az vagy jön vagy nem.  

A havi diák bérlet ára 28 euro volt, ám itt legelőször az igénylés miatt nagyobb összeget kellett 

fizetni, kb 40 eurot. Ez egy laminált kártya, amit havonta a metro aluljárókban található 

automatáknál kell feltölteni, vagy menetjegyeket lehet vásárolni 1,45 euroért, ám ez is 

feltöltőkártyás rendszerrel működik.  

Egyébként mivel az egész város nagyon hangulatos és jóval kisebb, mint Budapest, ezért mi 

nagyon sokat sétáltunk a városon belül.   

 

Látványosságok 

 Lisszabon egy fantasztikus város. A számos látványosság mellett maga a város is elragadó, az 

 utcák, a csempés házak, a macskaköves utcák…  

Mindenképp érdemes a városban a híres turistra-vonzó nevezetességek mellett felfedezni az 

 apró kincseket is, amiket a természetesen helyiek ismernek a legjobban. A leghíresebb 

nevezetességek közé tartozik az óvárosi rész (Rossio, Bairro Alto, Rua Augusta és környéke), 

ebbe beleértve az Elevador de Santa Justa liftet, ahonnan beláthatjuk az egész várost, a Castelo 

de Sao Jorge vár és az ehhez tartozó várnegyed (Alfama), a szomszédos városrészek. Érdemes 

ellátogatni Belémbe, ahol a világörökséghez tartozó Szent Jeromos kolostor mellett 

megtalálható az a hely is (Belém torony), ahonnan a számos portugál felfedező indult útnak a 

történelem során.  

A városból közlekedik vonat Cascaisra és Sintrába, ide 1-1 óra alatt könnyedén el lehet jutni. 

Cascais egy csodás kisváros barátságos utcákkal és házakkal, óceánparti strandokkal, és a 

Boca do Inferno (A Pokol Szája sziklával) látványosságaival. Sintra pedig a királyi család 

hajdani hétvégi üdülővárosaként gyönyörű természeti és építészeti kincsekkel várja az 

odalátogatókat (kezdve a szintén világörökségként, és Portugália legszebb kastélyaként 



számon tartott Pena palotától egészen a Quinta da Regaleira kastélyának kertjéig…). Mind 

Cascaisról, mind Sintrából a vonatállomás mellől visz kanyargós utakon kb fél óra alatt busz 

Európa legnyugatibb pontjához, a Cabo da Roca-hoz.   

A fent említettek mellett még sok más fantasztikus helyre is könnyedén eljuthatunk 

Lisszabonból (Porto, Fatima, Algarve, Azori szigetek…), szóval aki ide tervez jönni a 

következő félévre, készüljön fel, hogy csodálatos természeti és történelmi kincsekkel fog 

találkozni, a helyiek határtalan vendégszeretetéről nem is beszélve.  

 Cascais, Boca do Inferno 

 

Sintra; Cabo da Roca     

 

 

 Algarve, Benagil-barlang 



Hasznos tippek 

Mivel Portugáliában általában nem csökken télen sem 10 fok alá a hőmérséklet, ezért a 

lakásokban általában nincs központi fűtés, csak villanyradiátorok meg hősugárzók, így a téli 

hónapokra érdemes jó sok meleg cuccal készülni, ugyanis éjszakára nagyon lehűl az idő a 

lakásban is. Tavasszal pedig fel kell készülni a váratlan esőzésekre és szélre, ilyenkor jól jön, 

ha az embernél mindig van esőkabát és pulóver.  

A lisszaboni erasmusosok segítségére van két iroda, az ELL (Erasmus Life Lisboa) és az ESN 

(Erasmus Student Network). Érdemes kártyát váltani hozzájuk, ugyanis nem csak rengeteg 

eseményre, de belépőkre és utazásokra is kedvezményre jogosít fel (az ESN kártya 

tulajdonosai pedig még a Ryanair járataira is kapnak kedvezményt az ösztöndíj ideje alatt).  

 

 

Sok sikert!   


