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1.   Honnan értesült az Erasmus lehetőségről, mi késztette a kiutazásra? Merültek-e fel 
problémák az utazás előkészítése kapcsán (kinti tanulmányi program vagy munkaterv 
összeállítása, egyeztetés itthoni tanáraival, nyelvi felkészülés, kiutazás megszervezése, 
biztosítás)? 

 
Az Erasmus programról a középiskolában hallottam először, amikor a program keretein belül más 

iskolákkal cserediákprogramban vettem részt. Később az is kiderült, hogy az Erasmus az egyetemi évek 
alatt remek lehetőséget nyújt arra is, hogy külföldi tapasztalatokat is szerezzek, fél év külföldön töltött 
tanulmányi félév, illetve szakmai gyakorlat formájában. 

Már elsőévesként nagyon érdekelt ez a lehetőség, azonban akkor úgy döntöttem, hogy ennek még 
várnia kell legalább egy évet. Az idő gyorsan eltelt, és nagyon jól éreztem magam a SZIE falain belül, így 
csak harmadév elején tudatosult bennem, hogy ha még mindig tervezem a kiutazást, akkor ideje lenne 
komolyabban foglalkozni a témával. 

A célom elsősorban a tapasztalatszerzés volt, így annak ellenére, hogy sokan ijesztgettek a csúszás 
gondolatával, végül úgy döntöttem, hogy mindenképp megérné. Sajnos úgy néz ki, hogy a külföldi tárgyak 
és az itthoni harmadéves tárgyak nem fedik egymást, így minden bizonnyal valóban egy fél évvel 
hosszabb lesz az alapképzés, azonban hiszem, hogy amennyiben valaki megteheti, megéri belevágni. 

Mivel szőlész-borász mérnök hallgató vagyok, így kézenfekvőnek tűnt, hogy Erasmus célországnak 
Portugáliát válasszam, ugyanis nem csak a világ legrégebbi borvidéke található az országban, de 
Portugália rendelkezik a legtöbb honos szőlőfajtával is. 

Szerencsére a célország, amit választottam nem követelte meg a saját nyelvük tudását, elég volt 
(legalábbis akkor még azt hittem) angolul tudni, amivel nem akadt gondom. A direkt Budapest-Porto 
repülőjáratnak köszönhetően a kiutazással sem volt gond. Portoból egy busz másfél óra alatt tovább is 
vitt Viseuba. 

 
2.  Mivel utazott a helyszínre, az bevált-e, mit javasol a jövőben oda utazóknak? Okozott-e 

gondot a szállás biztosítása a fogadó országban? Kapott-e segítséget, ha igen kitől a szállás 
megszervezésében? Milyen volt a szállás, mit tanácsos itthonról vinni? 

 
Szállást találni volt az egyik legnagyobb fejtörést okozó gondom. A fogadó egyetem, esetemben az 

IPV minden érkező Erasmus hallgatónak kijelöl egy mentort, akinek az lenne a feladata, hogy mindenben 
segítsen, elsősorban pedig lakást találni mielőtt kiérkeznénk. Ez a rendszer nagyon jól működhetne, 
azonban amint az gyorsan kiderült a viseu-i diákok nem igazán beszélnek angolul így ez jelentősen 
megnehezítette a dolgom. Végül egy felsőéves, ugyancsak szőlész-borász mérnök hallgató ismerősöm 
segített lakást találni, ugyanis 4-5 évvel ezelőtt ő is ugyanúgy Viseu-ban lakott és megadta egy 
ismerősének az elérhetőségét. Ezután igen könnyú volt elintézni, ugyanis a portugálok rendkívűl kedves 
és segítőkész emberek. A lakás szerencsére nagyon közel volt az egyetemhez, de a központ sem volt 
15 percnél távolabbra. 

A 2018-as év egy különlegesen hideg évnek bizonyult egész Portugáliában, de ennek ellenére is 
érdemes szem előtt tartani, hogy a portugál lakások többségében nincsen fűtési lehetőség, így fel kell 
készülni - normális esetben - 2-3 hideg hétre. Én az első héten beszereztem egy kisebb thermo-
ventillátort, ami igen sokat segített. 

 
3.   Nehéz volt-e beilleszkednie, ill. sikerült-e a beilleszkedés, milyen kapcsolatot alakított ki a 

helyiekkel és a többi külföldivel? A mobilitás alatt használt nyelv a fogadó országé volt, vagy ettől 
eltért? 

 
A beilleszkedés viszonylag könnyen ment, ugyanis ahogy fentebb említettem, a portugálok nagyon 

nyitott és segítőkész emberek. Azonban ha a nyelvi akadály túl nagy az jelentősen megnehezíti a 
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beilleszkedést. A többi Erasmus-os diákkal azonban első perctől kezdve megtaláltuk a közös hangot, ez 
részben annak is köszönhető, hogy Viseu egy viszonylag kicsi város, így kisebb számú Erasmus-os 
diákot fogad. 

 
4.  Meg volt-e elégedve a fogadó intézmény nyújtotta oktatás színvonalával, vagy szakmai 

gyakorlat esetén a fogadó cég által kiadott feladatok színvonalával? 
 
Meggyőződésem, hogy az oktatás színvonala magas, azonban számomra már az első héten 

kiderült, hogy a tanáraim nem beszélnek túl magabiztosan angolul, így abban egyeztünk meg, hogy az 
előadásokra nem kell bejárnom, a gyakorlatokra igen. Annak ellenére, hogy nem követelmény a portugál 
nyelv kezdő szintű tudása, minden óra portugálul volt, így gyorsan elvesztettem a lelkesedésem. Sajnos 
a diáktársaim sem tudtak érdemben segíteni, ugyancsak a nyelvi akadály miatt. 

 
5.   Tanulmányi programját vagy szakmai gyakorlatát végrehajtotta-e az előírt módon? 

Amennyiben tanulmányokat végzett, kellett-e változtatni a Tanulmányi tervén (Learning 
agreement for study), ill. gyakorlat esetében (LA for Traineeships) szükség volt-e módosításra? 

 
Igyekeztem a legtöbb gyakorlaton részt venni, és a tárgyaimat teljesíteni, viszont így is akadt egy 

tárgy amit kommunikációs hiba miatt nem tudtam teljesíteni, ugyanis a megbeszélt gyakorlati időpontban 
egyetlen alkalommal volt megtartva az óra, majd a félév végén kiderült, hogy megbeszélés alapján 
átkerült hétfőre az óra. Erről sajnos engem senki nem értesített. 

 
6.   A Transcript of records-ban hozott kint teljesített tárgyaiból (vagy szakmai gyakorlatából) 

mit fogadtak el itthon? Adódott-e az elfogadtatással probléma?  
 
Az IPV tárgylistája nagyban eltér a SZIE által előírt tárgyaktól így nem lepődnék meg, amennyiben 

problémám akadna az elfogadtatással kapcsolatban. Még nem kaptam meg az egyetemtől a teljes 
Transcript of Records-t így ez még csak spekuláció. 

 
7.   A küldő intézménnyel kapcsolatos észrevételei (elegendő információ, segítség nyújtás 

stb) 
 
Nagyon sokat köszönhetek Rita Lopes-nek, az IPV Erasmusért felelős munkatársának, ugyanis 

rengeteget segített, készséggel válaszolt minden kérdésünkre, programokat szervezett, érdeklődött a 
hogylétünk felől. Biztosra veszem, hogy amennyiben valamilyen problémánk adódott, mindannyiunk 
hozzá fordultunk egyből. Egyértelműen megkönnyítette a Viseu-ban töltött 5 hónapot. 

 
8.   A fogadó intézménnyel kapcsolatos észrevételei (pl. gyakorlat esetén betartották-e a 

munkaidőt stb) (Mi az, ami eltér az itthonitól? Mi a partneregyetem vagy a fogadó cég erőssége?) 
 
Tapasztalataim szerint Portugáliában az idő és a pontosság egy kifejezetten relatív dolog. 

Számomra talán ez okozta az egyik legtöbb bosszúságot, ugyanis én egy kifejezetten pontos és precíz 
embernek tartom magam. Az előadások, gyakorlatok, de még a vizsgák is minimum 15 perces késéssel 
kezdődnek.  

Eltéréseket a két egyetem között tapasztaltam, de úgy gondolom ez a szak és a kar méretéből 
adódik, ugyanis a mi évfolyamunkban, itthon 45-50 hallgató van, míg Viseu-ban csupán 6-7. Ebből 
adódóan sokkal családiasabb, közvetlenebb a hangulat, ami elsőre kicsit szokatlan volt, de könnyen 
hozzászoktam. 

Az Agraria épülete egy farmon található, ahol a szőlőültetvények mellett gyümölcsösök, melegházak 
és kisebb szántóföldek is találhatóak, valamint egy tó és háziállatok. Ily módon minden szak (szőlész-
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borász, élelmiszermérnök, kertészmérnök, állomány-egészségtani hallgató) hallgatói számára könnyen 
elérhető a megfelelő gyakorlati tudás elsajátítása. 

 
9.   Írja le a külföldi tartózkodás egy átlagos napját, napirendjét! 
 
Az órák rendszerint 9 órakor kezdődtek, lényegesen hosszabb ideig tartottak mint itthon, így 13-14 

óra körül végeztem, ebéd után elmentem a közeli edzőterembe sportolni, majd hétfő és szerda esténként 
fél 8-tól portugál nyelvórára jártam a többi Erasmus-os diákkal együtt. Óra után általában mindig 
kitaláltunk valamilyen programot (mozi, vacsora stb.) 

 
 
10.  Mi volt a legjobb és mi a legrosszabb élménye? 
 
Az egyik legkedvesebb emlékem egy helyi ismerősöm családjához kötődik. Egy szombati napon 

meghívott néhányunkat sütögetni, és amikor odaértünk kiderült, hogy egy nagy családi eseménybe 
csöppentünk. Négy generáció ült egy óriási asztalnál és annak ellenére, hogy az angol nyelvet alig 
beszélték, teljes mértékben bevontak minket is az eseményekbe. Táncoltunk, ettünk, ittunk. Úgy 
gondolom, hogy egy 100%-ban portugál élménynek voltam részese. 

Visszagondolva, kifejezetten rossz élményem nincs. Amit megemlítenék arról természetesen senki 
nem tehet, azonban jelentősen rányomta a bélyegét a kint töltött fél évre, az a szokatlanul hideg időjárás, 
ami februártól júniusig tartott. Rengeteget esett az eső, így a napsütötte, forró Portugália helyett bennem 
egy esős, szürke, kicsit mindig hideg országként maradt meg. 

 
11.  Egyéb fontos megjegyzés, pl. mit gondol a jövőben hogyan tudja hasznosítani a külföldön 

szerzett tapasztalatait? 
 
Mindenképpen egy hasznos és érdekes tapasztalatnak tartom a külföldön tanulást. Így 

visszatekintve úgy gondolom egy nagyobb városban jobban éreztem volna magam.  
Ennek ellenére úgy érzem, hogy elköltözni egy fél évre, teljesen egyedül egy idegen országba, távol 

mindentől, ami ismerős és biztonságot nyújtó, óriási bátorságot igényel, hiszen mindezt felcserélni az 
idegenre, bizonytalanra, sokszor magányosnak tűnőre nem könnyű feladat. Cserébe rengeteget lehet 
tanulni saját magunkról, nagy személyiségfejlődésen megyünk át, megtanuljuk hogyan küzdjük le a 
legnagyobb félelmeinket, megtanuljuk félelem nélkül elhagyni a komfort zónánkat és észrevétlenül is 
nyitottabbak, bátrabbak és elfogadóbbak leszünk, ami talán az egész Erasmus programnak az igazi célja. 
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