
Sprawozdanie studentki Dominiki Bujak (WIBC) z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ 

do ISEC – Lizbona, Portugalia. 

Wyjazd na studia za granicę był od zawsze moim marzeniem, dlatego kiedy dowiedziałam 

się  o rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+, nie wahałam się ani chwili. Dużo wcześniej 

dowiadywałam się od znajomych o tym programie, szczegółach wyjazdu, uczelniach zagranicznych oraz 

życiu studenckim. Przy wyborze uczelni bardzo pomocni okazali się także Koordynatorzy Erasmusowi. 

Moim celem stała się Lizbona, a dokładnie Instituto Superior de Educação e Ciências. Na tej uczelni 

mogłam studiować taki sam kierunek co w SGSP (Inżynierię Bezpieczeństwa Cywilnego), dzięki czemu 

nie odczułam, że omijają mnie jakieś ważne zajęcia, na które uczęszczali w tym samym czasie moi 

koledzy w Polsce. Co więcej, mogłam poznać inne metody stosowane w wielu dziedzinach 

czy porównać prawo obowiązujące w Polsce i Portugalii oraz działanie służb w tych krajach. 

Bez wątpienia taka wiedza okaże się przydatna w mojej dalszej edukacji oraz pracy zawodowej. 

Zajęcia odbywały się jednocześnie w języku angielskim i portugalskim, ponieważ byłam jedyną mię-

dzynarodową studentką w grupie. Mimo tego czułam się tam bardzo dobrze, a inni studenci zawsze 

oferowali mi swoją pomoc. Dzięki temu, że studentami były osoby pracujące już wiele 

lat w zawodach związanych z bezpieczeństwem cywilnym, zdobywałam wiedzę nie tylko 

od wykładowców, ale także od nich, gdyż chętnie dzielili się informacjami jak wygląda dana instytucja 

czy prawo w praktyce. Zdarzały się również indywidualne zajęcia, podczas których miałam możliwość 

wybrania zagadnień omawianych przez prowadzącego, przez co mogłam dowiedzieć się jak najwięcej 

o sprawach, które szczególnie mnie interesowały. W związku z tym, że studiuję kierunek inżynierski 

umożliwiono mi udział w projekcie, do którego wcześniej samodzielnie wykonaliśmy urządzenia 

mierzące zanieczyszczenie powietrza. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ poza 

zdobyciem cennej wiedzy, bardzo miło spędziłam czas i zintegrowałam się z grupą.  

Dzięki temu, że zajęcia odbywały się w trybie wieczorowym miałam dużo czasu na podróżowanie 

po Portugalii i poznanie panującej tam kultury. Życie w przepięknej Lizbonie na pewno nie należy  

do nudnych, szczególnie dla studentów zagranicznych. Mogą oni korzystać z wielu atrakcji 

organizowanych przez Erasmus Life Lisboa oraz ESN Lisboa, ale także liczyć na ich pomoc  

w sprawach takich jak szukanie mieszkania, założenie konta bankowego czy wypełnianie różnych 

wniosków.  

Zdecydowanie mogę polecić każdemu wyjazd w ramach programu Erasmus+. Spędziłam w Lizbonie 

cudowne chwile, nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy, podszkoliłam język angielski oraz poznałam 

wspaniałych ludzi, z którymi mam nadzieję utrzymam kontakt jak najdłużej.   

 

 



 

 

 

 

 


