
RAPORT Z WYJAZDU NA SZKOLENIE Z PROGRAMU ERASMUS+ 

 

UCZESTNICY MOBILNOŚCI: Angelika Janicka, Monika Łuczak, Joanna Komorek 

UCZELNIA WYSYŁAJĄCA: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

UCZELNIA PRZYJMUJĄCA: Universidade do Algarve, 8005-139 Faro - PORTUGALIA 

TERMIN: 04.12.2017 – 08.12.2017 r. 

 

Informacje o Uczelni przyjmującej: 

Uniwersytet w Algarve/Universidade de Algarve (Portugalia) jest młodą uczelnią 

publiczną, założoną w 1979 r. Uczelnia zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych oraz 

kształci około 8000 studentów z czego 20% stanowią studenci zagraniczni. Uniwersytet oferuje 

studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie.  

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost ilości studentów z zagranicy, z ponad 60 krajów, 

głownie dzięki strategii umiędzynarodowiania Uniwersytetu Algarve. Poziom i różnorodność 

europejskich studiów magisterskich oraz doktoranckich, wraz z szeroką ofertą studiów 

podyplomowych uzasadnia ogrom realizowanych przez uczelnię mobilności. 

Uniwersytet Algarve posiada cztery kampusy: Penha, Gambelas, Saúde, Portimão. 

 

Kampus Penha Kampus Gambelas Kampus Saude  Kampus Portimao  

Znajduje się w centrum 

Faro 

Zlokalizowany jest 6 km od 

centrum Faro, a 2 km od 

lotniska w Faro 

Zlokalizowany jest na 

obrzeżach Faro.  

Znajduje się w mieście 

Portimão 

Szkoła Edukacji i 

Komunikacji 

Szkoła Zarządzania, 

Hotelarstwa i Turystyki 

Instytut Inżynierii 

Wydział Ekonomiczny 

Wydział Nauk 

Humanistycznych i 

Sociologicznych 

Wydział Nauk i Technologii  

Departament Nauk 

Biomedycznych i Medycyny 

Szkoła Nauk o Zdrowiu 

(Escola Superior de 

Saúde – ESS) – 

wcześniej Szkoła 

Pielęgniarstwa 

 

 

Przebieg szkolenia: 

Pierwszego dnia szkolenia zostałyśmy oprowadzone po kampusie Gambelas przez naszego 

opiekuna dr Dinę Isabel Fernandes de Jesus, kierownika biura ds. relacji międzynarodowych i 

mobilności. Przedstawiono nam Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk Humanistycznych i 

Socjologicznych, Wydział Nauk i Technologii a także znajdującą się na terenie campusu Szkołę 

Nauk o Zdrowiu oraz Bibliotekę. Bardziej szczegółowo z działalnością Uniwersytetu Algarve, 

rodzajami studiów, programami realizowanymi w ramach poszczególnych kierunków studiów 

oraz zagadnieniami związanymi ze współpracą międzynarodową zapoznała nas Pani Carla 

Lorena Parra Mendes Ferro.  

https://www.ualg.pt/pt


      

Wydział Ekonomiczny  

oraz Wydział Nauk i Technologii     Biblioteka Uniwersytetu Algarve 

 

   

Wydział Nauk i Technologii      Domy studenckie 

 

 

Kolejne dni szkolenia skupione były na współpracy międzynarodowej w ramach 

obowiązującego obecnie programu Erasmus + na lata 2014-2020 oraz pozostałych 

międzynarodowych programów realizowanych przez Biuro ds. współpracy międzynarodowej i 

mobilności. Głównymi zadaniami Biura jest tworzenie, promowanie oraz zarządzanie 

działaniami międzynarodowymi na Uniwersytecie Algarve. Dzięki ścisłej współpracy z 



Wydziałami oraz Szkołami Biuro dąży do rozwoju procesu internacjonalizacji oraz zarządza 

wszystkimi dostępnymi programami mobilnościowymi.  

 

   

Biuro ds. relacji międzynarodowych i mobilności 

Biuro aktywnie wspiera studentów chcących rozpocząć studia na Uniwersytecie Algarve 

dostarczając zainteresowanym: 

 informacji w zakresie podróży (uzyskanie wizy, możliwościach zakwaterowania na 

terenie campusu, możliwości otwarcia konta bankowego, uzyskania zgody na pobyt) 

 sposobności integracji kulturowej (kursy języka portugalskiego, spotkania powitalne, 

wydarzenia kulturalne).  

Z początkiem każdego roku akademickiego organizowany jest Orientation Week mający na 

celu ułatwienie studentom integracje oraz wdrożenie się w życie studenckie na Uniwersytecie. 

Dodatkowo w ciągu roku akademickiego Biuro we współpracy z Uczelnią organizuje Welcome 

Day – dla studentów drugiego semestru oraz International Day – podczas, którego zagraniczni 

studenci dzielą się informacjami o swoich krajach.  

Co więcej Biuro ds. relacji międzynarodowych i mobilności organizuje szereg działań i 

przedsięwzięć mających na celu zaaklimatyzowanie się studentów w nowym miejscu, zdobycie 

cennych doświadczeń i niezapomnianych wspomnień. 
 

       
Biuro ds. relacji międzynarodowych i mobilności 



Podczas szkolenia, miałyśmy również możliwość odwiedzenia Campusu Penha 

znajdującego się w centrum Faro, w tym Szkołę Edukacji i Komunikacji, Szkołę Zarządzania, 

Hotelarstwa i Turystyki oraz Instytut Technologii.  

 

Faro/Algarve: 

 

Poza ścisłym terminarzem szkolenia na terenie Uniwersytetu, miałyśmy również okazję 

zaznajomienia się z kulturą Portugalii oraz 

niezwykłymi zabytkami miasta oraz regionu Faro 

(Algarve).  

Algarve stanowi południowy pas pobrzeża Portugalii, 

położonego nad Oceanem Atlantyckim. Stolicą 

regionu jest nadmorska miejscowość – Faro, licząca 

ponad 60 tys. ludzi. 

Już pierwszego dnia pobytu przywitało nas piękne 

słońce, co umożliwiło nam podziwianie urzekającego 

miasta, którego najważniejsze oraz najciekawsze 

części można zwiedzić na piechotę: Katedrę, Kościół 

Św. Franciszka, Kaplicę Kości. Wejście na Stare Miasto w Faro prowadzi przez łuk Arco de Vila. 

Miałyśmy również okazję zobaczyć, słynące z niepowtarzalnego klifowego wybrzeża, pełnego 

klifów i grot, nadmorskie miasto Lagos. Pobyt w Faro to również niepowtarzalna okazja do 

zwiedzenia parku naturalnego -  Ria Formosa, które szczególnie w sezonie letnim obfituje 

różnorodnością fauny, w szczególności ptaków. 

 

     
 

Widok na Park Ria Formosa     Muzeum Archeologiczne 

 

 

 

 

Park Ria Formosa to siedlisko wielu gatunków ptaków. 



     
 

     
 

Stare Miasto - Faro 

 



     
 

   
 

Plaże i klify Lagos 

 

 

Ciekawostki z podróży: 

 

 Gdzie są bociany, gdy ich nie ma? Są, między innymi, w południowej Portugalii. Co 

więcej, nie mają tam dobrej sławy. Portugalczycy uważają, że mogą porwać niemowlę. 

 

 Co warto spróbować w Portugalii, oprócz wina,? Rejon Algarve to 

przede wszystkim bogactwo ryb i owoców morza. Warto skusić się na 

grillowane sardynki, dorsza czy ośmiornicę. Ponadto mandarynki 

wydają się słodsze niż te sprowadzane do Polski, a miłośnikom nabiału 

polecamy regionalne sery. 

 

 Będąc w Portugalii musisz przyzwyczaić się do widoku czarnego koguta 

– to kogut Barcelos – jeden z najpowszechniejszych symboli tego kraju, który uosabia 

zwycięską walkę o sprawiedliwość. 

 

 Fado nie jest grane przy każdej możliwej okazji. Może szkoda… 


