ERASMUS PORTO – CSIKAI BARNA 2011
Nyelvgyakorlás:
2011 őszi félévét Porto-ban, Portugáliában töltöttem. A vártnál izgatottabban
szálltam fel nemzetközi repülőterünkről, hiszen tudtam, hogy egyedüli magyarként érkezem
az ottani építészkarra, és később sem hallottam magyar szót a környezetemben. Valakinek ez
megterhelő lenne, és szó mi szó, nekem is elszorult a torkom utazás közben, de a tény, hogy
csak egy darab megpályázható hely volt a külföldi egyetemen, nagyon jót tett a kint
létemnek.
Egyik legfontosabb célom volt az angol nyelv kényszerített használata, és erre a legjobb
lehetőséget kínálta ez a helyzet.
Másik szerencsés körülményként fogadott az olcsó, és nagyjából kifogástalan kollégium (ár –
érték arányban a legjobb lehetőség volt). A kollégium lakóinak (35-40 főnek) nagyjából fele,
kétharmada nem portugál származású, a világ minden részéről összesereglett színes társaság
volt. Nagyon kellemes élmény volt megismerni a különböző kultúrákat, szokásokat, és mind
ezt egy olyan környezetben, ahol a jókedvű takarító személyzet, még a mosásról is
gondoskodik.
A rezidenciám egyébként egy két ágyas, szoba sarkába állított zuhanyfülkés, abszolút
minimum belméretekkel bíró „lyuk” volt. Nem félek ezt a szót használni, hiszen a következő
látogatók nem árt, ha felkészülnek arra, hogy a szobába csak aludni érdemes bejárni… Pláne
nekünk, építész hallgatóknak. Mind ezt azonban tökéletesen ellensúlyozzák a közösségi
helyiségek: a tanuló szoba, a játszószoba, a nappali, a hatalmas konyha és az udvar, valamint
nem utolsó sorban az óceán part közelsége!
Összegezve, nyelvgyakorlás szempontjából tökéletes választás volt Porto, és a kollégium.
Egyetem:
Az Universidade Fernando Pessoa egy magán egyetem. Ez a fogalom számomra még
ismeretlen volt, így egészen meglepett az egyetem kis mérete, már-már középiskolás
hangulata. Nagyban segített ez a körülmény a beilleszkedésben, az egyetempark
hangulatának megszokásában.
A tanárok, és a személyzet ijesztően segítőkészek voltak, nagyon sokat segítettek a
tájékozódásban, kezdeti nehézségek leküzdésében. Ha csak a tantárgy listám összeállítását
akarnám leírni, akkor is számos alkalmat kellene említenem, amikor kedves professzor
koordinátorom kísért tárgyfelelőstől tárgyfelelősig, hogy megérdeklődjük, beférek e az
amúgy szűk létszámú csoportokba, és van e angol nyelvű oktatás.
Igen, aki Portoba érkezik, tudomásul kell vennie, hogy bár angol képzést hirdetnek, a
ténylegesen angol nyelven végezhető tárgyak száma csekély, ezért érdemes tervezési,

konzultációs tárgyakat választani. Számomra ez nem volt probléma, hiszen teljesen beleillett
elképzeléseimbe.
Az egész egyetemre jellemző az a felfogás, hogy a külföldi hallgatókat nem elszeparáltan
oktatják, hanem beintegrálják az aktuális kurzusokba, így érthető, hogy nehéz megoldani a
kifejezetten angol nyelven való oktatást. Ezzel a ténnyel összhangban a tanárok rendkívül
nyitottak voltak feltűnésemmel kapcsolatban, és az órákat két nyelven hallgattam (…sőt volt,
hogy három) a portugál diákok között.
Úgy írom az esszémet, mintha egyedüli külföldi diák lettem volna a karon, és szinte igazam is
van, hiszen rajtam kívül csak egy lett származású fiú volt, aki az építészkarra jött.
Az egyetemi képzéssel kapcsolatban külön tetszett, hogy céljaimat maximálisan támogatták,
meghallgatták elképzeléseimet, és félévemet engedték, hogy úgy alakítsam, hogy a
legemlékezetesebb legyen számomra. Ez persze nem láblógatást jelentett, hanem személyre
szabott, igényekkel tökéletesen összehangolt órarendet, és az utazgatások tolerálását az
egyetem részéről. Ahogy összefoglaltam az év elején: „Én világot látni jöttem, nyelvet
tanulni, és betekinteni a portugál tervezésoktatási metódusba, egy saját terv
elkészítésével”… És így is lett.
Összefoglalva az egyetemmel mind szakmailag, mind emberileg maximálisan meg voltam
elégedve. A képzés tervezés centrikus, de abból a szempontból rendkívül inspiráló.
Egyszerűen jó.
Pénzügyek:
Az általános mindennapi vásárcikkek jó minőségűek és olcsók, szinte ugyanolyan
árfekvésűek, mint hazánkban. Az egyetemi étkezde szintén nem borsos árfekvésű, kiadós
ebédeket nyújtott, kb 3 euros árfekvésben.
A portoi tömegközlekedés kissé drága, de nem kétségbeejtően. Egy havi bérlet – attól
függően, hogy mekkora mozgási környezete van az embernek 20 - 30 euro (a város zónákra
osztottsága miatt)
A sörök nem jók, viszont Porto-ba a borokért kell utazni, amelyek kiválóak, és rendkívül
olcsóak.
Összefoglalás:
Csak ajánlani tudom, Porto-t mint erasmusos célpontot, mindenféle szempontból, de
tanulmányi szempontból kiemelkedően.
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