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 Zawsze chciałam przeżyć studia za granicą, wyjazd w ramach programu Erasmus+ był 

idealną okazją by spełnić to marzenie. Koordynatorzy Erasmusowi byli bardzo pomocni w kwestii 

wszelkich pytań dotyczących udziału w wyjeździe oraz uczelniach zagranicznych biorących udział 

w programie.  

 Na mój pierwszy w życiu wyjazd Erasmusowy wybrałam Politechnikę w miejscowości 

Castelo Branco. Uczelnia składa się z kilku wydziałów, moje zajęcia odbywały się na wydziale 

technicznym oraz rolniczym. Mimo odległości między wydziałami (ok 5km) i zajęć na obu 

wydziałach tego samego dnia, nie było problemu z przemieszczaniem się, autobusy kursują co 30 

min, droga jest również przyjemna do przejścia. Zajęcia głównie były prowadzone w języku 

angielskim, były tłumaczone na ten język dla studentów zagranicznych lub udostępniane były 

materiały z których mogłam się uczyć. Kontakt między wykładowcami a studentami był bardzo 

dobry. Wykładowcy byli zawsze bardzo pomocni i serdeczni. Dzięki pomocy koordynatora z 

uczelni przyjmującej, miałam okazję mieszkać w pięknym domu z ogrodem wraz z studentami z 

Hiszpanii, dzięki czemu nie można było się nudzić.  

 Castelo Branco to małe przytulne miasteczko z „białym zamkiem” na wzgórzu. Sporą część 

społeczności stanowią studenci, miejscowi oraz zagraniczni. Imprezy odbywały się zazwyczaj w 

miejscowych barach i dyskotekach. Organizowane przez miasto festyny również pozwalały na 

poznanie miejscowej kultury oraz smaków. 

 Podczas pobytu w Portugalii udało mi się zwiedzić ten kraj oraz część Hiszpanii oraz 

Gibraltar. Wycieczki organizowałam sama wraz z nowo poznanymi kolegami i koleżankami oraz 

korzystałam z „studenckiego biura podróży”. Dzięki temu udało mi się zobaczyć wszystkie główne 

atrakcje tego kraju wraz z największą wyspą Azorów Sao Miguel.  

 Dzięki temu wyjazdowi zdobyłam niezapomniane wspomnienia, niesamowitych 

zagranicznych przyjaciół, ważne doświadczenia życiowe oraz wzmocniłam swoją pewność siebie. 

Polecam każdemu udział w programie Erasmus+. Warto skorzystać z szansy, którą zapewnia nam 

uczelnia. 



 

 



 



 

 

 


