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Sprawozdanie z wizyty w Instituto Politecnico de Castelo Branco, w Portugalii, w 

dniach 14-18 października 2019 r., w ramach programu Erasmus+ 

 

 

W dniach 14-18 października 2019r. p.Barbara Kozłowska i p. Izabela Kurowska, 

pracownice Referatu Organizacji Dydaktyki z Działu Spraw Studenckich i Organizacji 

Kształcenia uczestniczyły w wyjeździe, w ramach programu Erasmus+, do Instituto 

Politecnico, uczelni wyższej w mieście Castelo Branco, położonym na wschodzie Portugalii.  

Uczelnia ta proponuje duży wybór studiów na poziomie licencjackim i magisterskim, 

na siedmiu wydziałach (sztuka, biologia, prawo, edukacja, informatyka, nauka o zdrowiu, 

turystyka) na studiach dziennych i wieczorowych. 

Odbyte spotkania z pracownikami wydziałów, a także z osobami zajmującymi się 

programem Erasmus+, umożliwiły poznanie zasad systemu kształcenia, oceniania, organizacji 

studiów i planowania, a także wymianę doświadczeń i możliwość zaprezentowania pracy  

i nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  

 Pan Joao Pedro Luz przekazał informacje dotyczące uczelni, jej organizacji, sposobu 

działania na wielu płaszczyznach, organizacji pracy oraz profilu nauczania w Instituto 

Politecnico de Castelo Branco. Szczegółowo przedstawił strukturę organizacyjną uczelni,  

a także zaprezentował jak wyglądają plany zajęć studentów i wykładowców 

Pani Fernanda Delgado zaprezentowała infrastrukturę uczelni na podstawie liczącego 

ponad 160 ha kampusu wydziału biologii, gdzie oprócz budynków (mieszczących biura, 

dziekanaty, sale wykładowe i laboratoryjne, wewnętrzne i zewnętrzne miejsca do nauki  

i odpoczynku),  znajdują się obszary uprawy roślin i hodowli zwierząt (domowych i dzikich)  

i wszelkie sprzęty i materiały do tego niezbędne. 

Pan Paulo Gomes przedstawił procedurę planowania zajęć. Zaprezentował program 

uczelni od strony planisty (od pozyskiwania danych, aż do planów dla konkretnych roczników 

i wykładowców), pokazał na czym polega system rezerwacji sal, zmian w terminach zajęć, 

odwołania, przekładania itp. 

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z p. Celestino Almeida, który przedstawił,  

jak działa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Castelo Branco (Centro Distrital de 

Operacoes de Socorro) i zaprezentował samo serce działań prewencyjnych w rejonie miasta. 

Zważywszy na dużą liczbę pożarów lasów z powodu suszy, centrum zarządzania 

kryzysowego jest szczególnie wyczulone na ogień i posiada siatkę obserwatoriów w całym 

dystrykcie. 

Przyjęcie przez pracowników uczelni było wyjątkowo gościnne. Była możliwość 

spotkania z osobami z innych krajów, uczestnikami programu Erasmus+, a także obejrzenia 

urokliwego miasteczka Castelo Branco (katedra SE, Ogród Biskupi, zamek, punkty 

widokowe).  Wartością dodaną była wizyta w miejscowej jednostce straży pożarnej, 

możliwość poznania zasad jej funkcjonowania oraz sprzętu, jakim dysponują portugalscy 

strażacy. 

Udział w Programie Erasmus+ był doskonałą okazją oraz szansą na poszerzenie 

horyzontów, zdobycie i wymianę doświadczeń zawodowych oraz sposobem na nawiązanie 

nowych, międzynarodowych znajomości. To także doskonała lekcja poprawy umiejętności 

językowych, samodzielności, radzenia sobie w różnych sytuacjach. I oczywiście okazja do 

poznania kultury Portugalii w szerokim tego słowa znaczeniu.  
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Przed wejściem do  Instituto Politecnico de Castelo Branco 

 

 

 
Z Fernandą Delgado i Joao Pedro Luz 
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Z Paulo Gomes 

 

 

 

 

 

 

 
Na terenie campusu 
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W centrum zarządzania kryzysowego 

 

       

 

 

 
Z Celestino Almeida 
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             W jednostce straży pożarnej 

 

 

 
Ogród Biskupi w Castelo Branco 

 

 

 

 


