Przewodnik po Coimbrze
Erasmusa w Portugalii 2014/15

Powodów do wyjazdu jest wiele, chęć podróży, samorealizacji, rozwijania pasji, ucieczka przed mafią.
O ile ostatnie jest wręcz przymusem, nie o tym będę pisał. Erasmus jest powodem wystarczającym
aby dopiąć wszelkie „formalności” na uczelni, załatwić papierkową robotę, spakować się i lecieć tam
gdzie dusza zapragnie (albo dziekan).
Różnorodność kulturowa, obyczaje, zachowania, kultura, środowisko naturalne i historia, już te kilka
rzeczy może nas pochłonąć na dobre tygodnie, a to jedynie początek, niewielka część tego, co może
nas spotkać podczas wyjazdu. Z każdy dniem pobytu możliwości otwierają się na nas coraz szerzej.
Możecie mi wierzyć na słowo, lub się przekonać osobiście.
Moja wymiana odbyła się w Portugalii a dokładniej w Coimbrze, położonej pomiędzy Porto a Lizboną.
Studenckie miasteczko pełne średniowiecznych budowli studenckiej tradycji i dobrej zabawy,
ponieważ erasmusi podnoszą zauważalnie liczebność miasta.
Moją uczelnią był ISEC – Instituto Politecnico de Coimbra, przyjazne miejsce, ale czasem ciężko nawet
się domyślić, czego od Ciebie wymagają wykładowcy()
Jak na prawdziwe stare miasteczko, nawet domy dla studentów były okazałe, moim był „Castello„
(pol. Zamek) Zajrzyjcie koniecznie. Kiedy szukałem mieszkania kolega powiedział mi „może to nie jest
najpiękniejsze miejsce w Coimbrze, ale na pewno przeżyjesz tutaj najlepsze chwile swojego życia”
wiem, brzmi pompatycznie, ale co się okazało o roku pobytu tutaj, była to szczera prawda.
Przechodząc do następnego punktu „Sukcesy” łamane przez „Problemy”
Nie wiem, co mogę nazwać sukcesem, chyba tylko to że udało mi się zwiedzić Portugalię od północy
aż po południe, zobaczyć piękną wyspę Maderę, Lagos w Algarve, Faro i wiele innych (Faro jest pełne
bocianów) piękne parki narodowe i budowle z czasów, o których nawet się nie zastanawiałem.
Problemem mogą być ludzie niemówiący po angielsku, albo bankomat „nieczytający” karty, albo
autobusy niejeżdżące zgodnie z rozkładem. Tak naprawdę pełno tu ludzi, którzy kochają chillout
rozmowy z przyjaciółmi w kawiarniach lub na świeżym powietrzu przy kawie lub piwie. Znaleźć tu
można jedynie spokój.
Praktyczne informacje!
-Mieszkania szukaj na miejscu, albo korzystaj z pomocy z licznych grup na FB możesz tam znaleźć
bardzo dużo przydatnych informacji, szukaj tam też ludzi wyjeżdzających na Erasmusa w danym
okresie, możecie zgadać się i znaleźć mieszkanie przed przyjazdem.
-Nie szalej z kasą! (albo się odpowiednio zabezpiecz)

-Nie myśl, że tu świeci słońce cały rok, weź trochę cieplejszych ciuchów i kurtkę przeciw deszczową
-Nie przywiązuj zbytniej wagi do zegarka, Portugalczycy tego nie robią Ty raczej tez sobie odpuść.
-Ucz się języka (to bardzo pomaga)
-Starajcie się być otwarci i przyjaźni
-Warto rozmawiać z tubylcami, bo my, znaczy się gringos możemy się od nich wiele nauczyć.

