
 

 

 RAPORT Z WYJAZDU NA STUDIA Z PROGRAMU ERASMUS+  
 

  

1. NAZWA UCZELNI ZAGRANICZNEJ, TERMIN WYMIANY   

  

UCZESTNICY MOBILNOŚCI: Dominika Szkudlarek, Kierunek Kosmetologia 

UCZELNIA PRZYJMUJĄCA: Uniwersytet w Algarve (Universidade do 

Algarve), Faro, Portugalia 

TERMIN: 8.09.2018-02.02.2019,   

ROK AKADEMICKI:  2018/2019 

SEMESTR: Zimowy   
 

 

 

 

2.INFORMACJE O UCZELNI 
 

Uniwersytet w Algarve/Universidade de Algarve (Portugalia) jest uczelnią publiczną, 

założoną 16 stycznia 1979 r. Uczelnia kształci około 8000 studentów z czego 20%stanowią 

studenci zagraniczni. Uniwersytet oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. 

Wykładowcy w Portugalskiej uczelni bardzo dobrze komunikują się w języku 

angielskim i nie ma żadnego problemu w porozumieniu się. Każdy wykładowca 

poinformował nas na pierwszych zajęciach o możliwościach zaliczenia kursów.  



 

 

Mieliśmy do wyboru dwa sposoby zaliczenia: 

– uczęszczanie na każdy wykład i napisanie dwóch mini egzaminów oraz dodatkowo 

wykonanie projektów 

– nie uczęszczanie na wykłady, wykonanie projektów i napisanie jednego dużego 

egzaminu z całego semestru 

Wykłady w każdym przypadku były prowadzone w języku portugalskim, dlatego po 

konsultacji z koordynatorem, dokonaliśmy wyboru uczenia się samodzielnie z materiałami 

naukowymi wysłanymi przez wykładowców. 

Uczelnia wprowadziła dla chętnych kurs języka portugalskiego, który też kończył się 

egzaminem w sesji. 

 

3.ZAKWATEROWANIE 
 

Mieszkania szukałyśmy jeszcze przed wyjazdem do Portugalii, niestety okazało się to 

trudniejsze niż na początku przypuszczałyśmy. Ostatecznie wyjechałyśmy nie mając stałego 

lokum. Szukałyśmy informacji dopiero na miejscu w pubach, barach, supermarketach i w 

Internecie. Cena wynajmu pokoju w Portugalii to średnio koszt 260 euro. 

 

 

4.ŻYCIE W FARO 
 

Popularnymi marketami na terenie Faro są Pingo Doce, Jumbo (Auchan), Lidl i wiele 

mniej znanych. W słonecznej Portugalii zapłacimy euro. Ceny na terenie Portugalii są wyższe 

niż na terenie Polski, dlatego warto przygotować się wcześniej do podróży. Stypendium 

pozwala tylko na opłacenie podstawowych wydatków.  

Faro jest bardzo przyjaznym, studenckim miasteczkiem. W centrum jest wiele miejsc, 

które warto odwiedzić. Dostępność wielu atrakcji oraz ogólnie dostępnego transportu 



 

 

powoduję, że nie można się nudzić i łatwo zorganizować wolny czas. W Portugalii stosowana 

jest dieta śródziemnomorska. Pozwala to podróżnym na skosztowaniu wielu wcześniej 

niedostępnych produktów. 

Sercem miasteczka są uliczki z nocnymi barami i klubami w iście portugalskim stylu. 

Każdego tygodnia studenci spotykają się w jednym z studenckich klubów- First Floor lub 

Twice. Uczelnia stara się organizować wiele systematycznych spotkań studenckich, gdzie 

każdy ma możliwość poznania się. 

Życie w słonecznej Portugalii jest piękne i beztroskie. Kiedy wspominam to wspaniałe 

miejsce, przede wszystkim widzę oczami wyobraźni dzikie sady, które często odwiedzaliśmy 

oraz surferów na oceanicznych falach. W tym miejscu warto wspomnieć, że naprawdę warto 

wykupić ze znajomymi lekcję surfingu. Cena takiej przyjemności stosunkowo nie jest droga- 

waha się od 10 euro za pojedynczą lekcję oraz do 40 euro za ok. 10 lekcji. 

Wiele osób (w tym ja) zdecydowało się zakupić używane rowery- koszt ok.70 euro, 

aby zaoszczędzić na dojazdach autobusami. Jednorazowy bilet autobusowy to koszt 2.30 euro. 

Zakupienie roweru jest wspaniałą opcją, ponieważ prawdopodobnie zwrócą nam się koszty 

zakupu przy sprzedaży. 

 

 

5.CZY WARTO JECHAĆ NA ERASMUSA? 
 

Oczywiście uważam, że tak. Jest to wspaniały czas, który bardzo dużo uczy. Każdego 

dnia poznajemy siebie z nowej perspektywy. Prawdą jest to, że dłuższy pobyt zagraniczny 

zmienia dotychczasowy pogląd na świat oraz szlifuje nasz charakter. Wymiana studencka 

umożliwia osiągać cele i marzenia, które początkowo wydają się nieosiągalne. Uważam, że 

czas ten otworzył mi drzwi do nowych możliwości. Poznałam wiele nowych osób i 

zawiązałam prawdopodobnie przyjaźnie z całego świata na większość swojego życia. Dzięki 

blisko usytuowanemu lotnisku w Faro, miałam możliwość zwiedzić wiele niesamowitych 

miejsc, którymi podzielę się poniżej w swojej foto-relacji. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

DOMINIKA SZKUDLAREK 


