
Relacja studentki Sandry z wyjazdu do Castelo Branco w Portugali w ramach programu 
Erasmus +  

 
Zaczynając drugi stopień studiów pożarniczych, bardzo chciałam zdobyć nowe doświadczenia 

i korzystając z programu Erasmus + wyjechać aby kontynuować naukę w zagranicznej uczelni. 
Wcześniej, w trakcie studiów inżynierskich udało mi się wyjechać na jeden semestr do Czech, do 
Ostrawy, dzięki temu  miałam wielką nadzieję, że tym razem też się uda. Po zakwalifikowaniu się na 
wyjazd w ramach programu E+, jako kraj docelowy wybrałam Portugalię. W Portugalii trzy uczelnie 
współpracują z naszą szkołą. Ja wybrałam Politechnikę w małej miejscowości- Castelo Branco. 

Razem ze mną do Castelo Branco pojechał kolega z roku który również dostał się na wyjazd 
na studia semestralne  w programie Erasmus+. We dwójkę zawsze raźniej było odnaleźć się w nowym 
kraju i nowej kulturze.  

Nasza uczelnia składała się z kilku wydziałów, my mieliśmy zajęcia na wydziale technicznym 
oraz rolniczym. Szkoły były oddalone od siebie o jakieś 5km ale nie był to problem, gdyż nie 
musieliśmy się przemieszczać miedzy nimi podczas jednego dnia. Aby uzyskać wymagane na naszej 
uczelni punkty ECTS wybraliśmy 6 przedmiotów. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku 
angielskim oprócz jednego- matematyki, jednak dostaliśmy materiały w języku angielskim z których 
mogliśmy się uczyć. 

 Kontakt między wykładowcami a studentami był bardzo dobry, zawsze można było prosić o 
ponowne wytłumaczenie danego tematu. Na nasze zajęcia chodziła niewielka ilość studentów, co 
również było zaletą. Na uczelni w Castelo Branco bardzo dobrze funkcjonował program „Moodle”, 
dzięki niemu wykładowcy udostępniali nam materiały, książki oraz informacje dotyczące danego 
przedmiotu. Aby zaliczyć wszystkie przedmioty trzeba było mieć co najmniej 2/3 obecności oraz 
oddane wszystkie prace na czas. Na koniec z większości przedmiotów trzeba było napisać test, który 
miał duży wpływ na ocenę końcową. 

Aby dojechać na wydział, można było jechać autobusem który jeździ co około 30min, my 
jednak woleliśmy chodzić na piechotę. Castelo Branco jest na tyle małym miasteczkiem, że aby 
przejść je całe spokojnym spacerkiem potrzeba było na to ponad godzinę czasu.  

Castelo Branco okazała się bardzo sympatycznym miastem oraz jak się później 
dowiedzieliśmy jest to najbezpieczniejsze miasto w Portugalii.  

Podczas  pobytu w Portugalii  udało mi się trochę pozwiedzać ten kraj. Oczywiście trzeba 
zobaczyć Lizbonę oraz Porto, jako najbardziej rozpoznawalne miasta. Nam udało się również zwiedzić 
mniejsze miejscowości takie jak: Guimares, Coimbra, Braga, Lagos, Peniche. Każde miasto w 
Portugalii ma swój niepowtarzalny charakter. Wzięliśmy udział również w objazdowym wyjeździe 
studenckim do  egzotycznego Maroko. Dzięki zwiedzaniu w dużej grupie można było poczuć się 
bezpiecznie, sama na pewno bym się tak nie czuła (za duże różnice kulturowe). Po ukończeniu 
semestru polecieliśmy na Azory na wyspę Sao Miguel. Były tam najpiękniejsze krajobrazy, jakie 
kiedykolwiek widziałam.  

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości czy zdecydować  się skorzystać z programu Erasmus plus - 
zdecydowanie polecam. Dzięki wyjazdowi poznałam specjalistyczne słownictwo w języku angielskim, 
na co dzień nie sprawiało mi trudności rozmawianie w obcym języku. Zawarte podczas tego semestru 
znajomości z ludźmi z całego świata na pewno będą kontynuowane. 

 



      
 
                                                                        



 


