
Sprawozdanie z wizyty p. Moniki Osiewicz w Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias w Lizbonie w ramach programu Erasmus+ 

 

W dniach 6-9 czerwca 2022 r. miałam okazję wziąć udział w mobilności pracowniczej w ramach 

programu Erasmus+ i jako przedstawicielka dziekanatu przebywać w Uniwersytecie 

Humanistyczno-Technicznym Lusófona w Lizbonie.  

Pierwszego dnia pobytu poznałam Panią Amelię Ordonho z biura Prorektora ds. Badań  

i Współpracy Międzynarodowej, która zajmowała się organizacją mojego pobytu  

w Lusófonie i zapoznała mnie z infrastrukturą oraz ogólną charakterystyką Uniwersytetu. 

Wymieniłyśmy się informacjami na temat struktury organizacyjnej naszych uczelni, 

zapoznałam Panią Amelię z zakresem swoich zadań służbowych, rozmawiałyśmy również o roli 

Państwowej Straży Pożarnej i jej organizacji w naszych krajach.  

W kolejnych dniach miałam możliwość poznania pracowników biura obsługi administracyjnej 

studentów zajmujących się sprawami studenckimi i zadaniami zbliżonymi do wykonywanych 

przeze mnie w dziekanacie SGSP. Mogłam zapoznać się z organizacją pracy dziekanatu oraz 

całej uczelni dzięki spotkaniu z Panem Alexandrem Safont Tavares’em, który pełni funkcję 

dyrektora dziekanatu i jest odpowiedzialny za organizację pracy pod względem prawno-

administracyjnym. Struktura i zakres pracy w dziekanacie Uniwersytetu Lusófona znacznie 

różni się od modelu obowiązującego w SGSP, wynika to z różnic w wielkości uczelni, ich profilu 

oraz zastosowaniu zintegrowanego systemu komputerowego do obsługi uczelni w Lusófonie. 

Podczas jednego dnia wizyty poznałam też Panie z uczelni we Wrocławiu, które podobnie jak 

ja, były w Lusófonie w ramach mobilności Erasmus+. To spotkanie stanowiło okazję do 

szerszego porównania uczelni polskich z systemem kształcenia wyższego w Portugalii. 

Uniwersytet Lusófona jest największą w Portugalii prywatną uczelnią wyższą, obecnie studiuje 

tam ok. 10 000 studentów na studiach: pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

magisterskich i doktoranckich. Studia prowadzone są na ponad 40 kierunkach, a jednym z nich 

jest Security Studies co otwiera możliwość studiowania w tej uczelni, w ramach programu 

Erasmus+, również studentom studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne SGSP, 

do czego ogromnie zachęcam. Uniwersytet Lusófona kształci studentów na kierunkach 

artystycznych oraz praktycznych, takich jak prawo czy weterynaria. Oprócz sal wykładowych 

na terenie kampusu znajduje się np. sala kinowa, sala nagłośnieniowa (do obróbki dźwięku 

produkowanych przez studentów filmów) oraz przychodnia weterynaryjna, w której studenci 

w ramach przygotowania zawodowego przyjmują czworonożnych pacjentów z okolicy. 

Uniwersytet Lusófona cały czas się rozwija i poszerza swoją ofertę kształcenia. Władze uczelni 

kładą duży nacisk na współpracę międzynarodową, głównie z krajami portugalskojęzycznymi. 

Wyjazd w ramach Erasmus+ Staff Mobility uważam za bardzo cenny, stwarza możliwość 

podniesienia kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych, poszerzenia horyzontów 

oraz mobilizuje do dalszego rozwoju. Pobyt w Lizbonie pozwolił mi doświadczyć otwarcia na 

wielokulturowość. Ponadto Lizbona jest pięknym miastem, które oferuje wiele zabytków i 

ciekawych miejsc do zwiedzania. 



 

Z Panią Amelią Ordonho przed budynkiem administracyjnym. 

 

Sala nagłośnieniowa na terenie kampusu, a poniżej przed wejściem do sali kinowej 

 



 

Teren kampusu Lusófony. 

 

 

 



Podczas jednego ze spotkań… 

 

 

Lizbona oferuje wiele interesujących miejsc do zobaczenia, jednym z nich jest oceanarium. 

Wrażenia z pobytu niesamowite (wszechogarniająca woda i dźwięk odgłosów wielorybów)  

tym bardziej, że w godzinach popołudniowych udało się uniknąć tłumu zwiedzających. 

 

 



Zwiedzając Lizbonę można trafić na koncert na żywo – w tym przypadku bossa nova. 

 

I przy dźwiękach muzyki podziwiać widok na miasto z jednego z punktów widokowych.

 



 

Pomnik Odkrywców 

 Klasztor Hieronimitów 


