
Zárójelentés – Csécs Bernát

Az  Easmus  Lifelong  Learning  Program  lehetővé  tette,  hogy  a  2010/2011/2.  félévemet  a 

University  of  Porto  egyetemen  tölthessen,  és  szakdolgozatomat  itt  írjhassam.  Az egyetem minden 

fontosabb kart magába foglal, én a Faculty of Engineering-hez tartoztam kintlétem alatt. Az egyetem 

honlapja:  www.up.pt a  karé:  www.fe.up.pt és  a  kinti  Erasmus  iroda  holnapja  pedig: 

http://paginas.fe.up.pt/~sicc/dcoop/cii/InfoERASMUS_IN.htm,  itt  minden  szükséges  információ 

megtalálható.

Az  órák portugál  nyelven  folynak,  amely,  latin  nyelv  ismeretének hiányában  nehezen 

követhető.   Nekem szerencsém volt, mivel diplomamunkámat angol nyelven írhattam. Az első, illetve 

második szorgalmi hónap alatt tartanak intenzív portugál nyelvtanfolyamot, erasmus hallgatóknak 110 

euróba kerül,  illetve ezután indulnak normál portugál tanfolyamok is.  A nyelvtanfolyam egyik nagy 

előnye, hogy nagyon könnyen lehet ismerkedni. Én akivel a nyelvtanfolyam alatt megismerkedtem még 

mindig jóban vagyunk, és tartjuk a kapcsolatot. Én a szeptemberi tanfolyamon vettem részt, de akinek 

nincsen  2-3  órája  egy  nap,  hogy  a  nyelvvel  foglalkozzon,  annak  nehéz  lesz  felzárkódni. A 

nyelvtanfolyam  elfogadtatható  ECTS  kreditpontnak.  Az  egyetemi  tárgyak  hozzávetőleg  3-5  ECTS 

kreditpontot érnek, a maximális elérhető pontszám 20,  ami a magyar 5-ösnek felel meg. A műszaki 

egyetem színvonalas,  viszont  a  központtól  sajnos távol  van,  nem úgy mint  más karon.  A műszaki 

egyetem, illetve kar épülete újépítésű, így a téli időszakban sem kellett fáznunk. Az erasmus iroda, és 

az international office is segítőkész, és az ügyintézés gördülékenyen folyik.

Az  ESN  Porto szervezet  (www.esnporto.org)  felelős  a  Portóba  érkező  külföldi  hallgatók 

szórakoztatásáért,  illetve  ittlétük  könnyebbé tételéért.  Az esti  szórakozás  mellett  a  portugál  kultúra 

megismertetésére is hangsúlyt fordítanak. A szervezet lehetőséget ad egy segítő (buddy) találására, és 

nem  vettem  igénybe,  és  mivel  a  portugálok  alapvetően  segítőkészek,  így  késöbb  sem  éreztem 

fontosnak.

Mivel Portó a mediterrán égövhöz tartozik a téli időszak fűtés nélkül is átvészelhető, viszont 

nem  ajánlatos,  mivel  októbertől  márciusig  az  időjárás meglehetősen  hűvös  van,  így,  aki  teheti 

kérdezzen  rá,  hogy  van-e  fűtés  az  albérletben.  Én  megbántam,  hogy  nem  a  kollégium  mellett 

döntöttem,  sokkal  komfortosabb  szobákkal  rendelkeznek,  mint  egyes  albérletek,  és  anyagilag 
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ugyanannyiba kerül mint az albérlet, ha nem olcsóbb. Albérleteket lehet találni 160-200 euró között. A 

kollégium körülbelül 170 euróba kerül havonta, ahol saját szobák találhatók, és a takarítás, ágynemű 

mosás, és a fűtés is benne van. 

A tömegközlekedés nem várt megbízhatósággal működik Portóban, a buszok, metrók szépen, 

karbantartottak. A havi bérlet, attól függően, hogy hány zónára vonatkozik, körülbelül 22 euróba kerül. 

A portugál  autóvezetőktől  viszont  mindenkit  óvok,  ha  egyszer  autóba  ülnek  a  zebrán  átmenni  is 

veszélyes,  erre  érdemes  felkészülni,  erre  minden  útikalauz  felhívja  a  figyelmet.  Aki  a  havi  bérlet 

megvásárlása  mellett  dönt,  5  euróért  egy fényképpel  ellátott  kártya  tulajdonosa  lesz,  amit  minden 

hónapban fel kell tölteni, erre lehetőség minden metrómegállóban van.

Az egyik előnye a Portói Egyetemnek, hogy minden kart ugyanahhoz a központi menza lát el, 

így  bármelyiket  választhatjuk.  Lényegbeli  eltérés  nincsen  közöttük,  bár  mindenhol  másféle  ételt 

szolgálnak fel. A menü tartalmaz egy főételt, tetszés szerint hús vagy hal, levest, üdítőt, zsemlét egy 

egy desszertet,  mindössze  2,15 euróért,  meglehetősen olcsó.  Az ebéd 12-2-ig  vehető  igénybe jegy 

megvásárlása ellenében. A műszaki egyetem menzája mindig tele volt, én sosem azt választottam,  a 

testnevelési karnál egy nappal előre kellett jegyet vásárolni, mivel én minden nap az egyetemen voltam, 

nem okozott különösebb problémát eldönteni, hogy másnap leszek-e az egyetemen. Az ebéd mellett 

lehetőség nyílik a menzákon vacsorázni is, hasonló feltételekkel.  Aki a portói ételkülönlegességeket 

szeretné  kipróbálni,  ajánlom  a  bacalhau  halfajtát,  ami  Portugália  nemzeti  étele,  magyarul  atlanti 

tőkehal.  Minden áruházláncnál  megtalálható a  sózott  tőkehal,  nem lehet  eltéveszteni,  elkészítéséről 

kérdezzünk meg akárkit, örömmel segítenek. A másik ételkülönlegesség, amit csak Portóban találunk 

meg a francesinha,  két  szendvics  között  található 4 féle  hús,  az egészet  sajt  fedi,  és egy speciális 

szósszal van átitatva.

A megélhetési  árak hasonlóak a  magyarországiakhoz.  Három nagy üzletlánc  szolgálja  ki  a 

fogyasztókat, ezek közül lehet válogatni tetszés szerint. Nem mindenütt fogadnak el Masetro kártyát, 

erre készüljünk fel. A készpénz kivétel limitálva vagy 200 euróra. Kiutazás előtt érdemes több banknál 

érdeklődni devizaszámláról, illetve a külföldi készpénzkivételről, én még ajánlom a nagy bankokon 

kívül a kisebbeket is felkeresni, sokszor jobb feltételekkel rendelkeznek.

Sportolási  lehetőségeket  tekintve  a  falmászástól  kezdve  a  szörftanfolyamig  itt  minden 

megtalálható,  és  olcsóbbak  is  mint  Budapesten.  Keréppárt  kölcsönözve  az  óceán  partján  lehet 



biciklizni, kiépített úton.  Utazási lehetőségeket tekintve Portótól nem messze található a világ egyik 

legjobb szörfhelye, nyáron világbajnokságoknak ad otthont, érdemes utánanézni. Aki az őszi félévet 

választja, az erről lemarad, viszont a téli esős napokon autót bérelve fel tud utazni Galíciába, ahogy én 

is  tettem barátaimmal,  hogy a  forróvízű  forrásokban ejtőzzünk pár  órát.  Galícia  Spanyolországhoz 

tartozik, de a portugál befolyás erős, így a nyelvvel nem lesz problémánk. Aki beszél spanyolul, annak 

alapjába  véve  lesz  lesz  problémája  Portugáliában,  mivel  a  portugálok  megértik  a  spanyol,  viszont 

fordítva nem igaz, ezt a vegyes portugál-spanyol nyelvet nevezik Portuñol-nak.

A fado, zenei műfajt az 1820-as években alakult ki, sajátossága a melankólikus hangzás, az 

énekest egy spanyol és egy portugál gitár kíséri. Élő, eredti fado zenét nem sok helyen hallani ma már, 

Portóban is csak egy helyen. Akinek megtetszik a műfaj ajánlom figyelmébe a fado legismertett 

előadóját Amália Rodriguest. Akinek szerencséje van, portugál fado, illetve Portugália legfelkapottabb 

énekesnőjét, Marizát is meghallgathatja.

Remélem mindenki számára használható információkkal szolgáltam Portugáliáról, Portótól.
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