
 

 

 

RAPORT Z WYJAZDU NA STUDIA Z PROGRAMU ERASMUS+ 
 

1. NAZWA UCZELNI ZAGRANICZNEJ, TERMIN WYMIANY  
UCZESTNICY MOBILNOŚCI: Marta Grzybowska, 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 PRZYJMUJĄCEJ 

Uniwersytet w Algarve został założony w 1979 roku. Uczelnia posiada szeroki wybór 

kierunków na każdym stopniu nauczania. Uniwersytet posiada dwa kampusy – kampus Penha, oraz 

kampus Gambelas (ok.6 km od centrum). Na Gambelas można dotrzeć autobusem, pieszo lub 

rowerem. Oba kampusy posiadają bibliotekę, stołówkę oraz bar, w których w wolnych chwilach 

możemy zjeść posiłek.  

Wykładowcy posługują się językiem angielskim na wysokim poziomie, więc nie było 

problemów z komunikacją. Zajęcia odbywają się w języku portugalskim, lecz wykładowcy zapewniają 

wszystkie potrzebne materiały w języku angielskim. Zaliczenie odbywało się w formie egzaminu 

pisemnego (w języku angielskim) i dodatkowo pracy grupowej na temat podany przez wykładowcę. 

 

3. DOJAZD 

Komunikacja w Faro jest dobrze rozwinięta. Autobusem możemy dostać się w każde miejsce 

tj. uczelnia, plaża czy lotnisko. Koszt biletu to 2.30 euro. Bardzo popularną formą transportu jest tam 

Uber. Dobrym pomysłem jest kupno roweru (cena ok. 50-100 euro, w zależności czy kupujemy rower 

używany czy nowy), który z końcem wyjazdu możemy sprzedać. Dzięki czemu uda nam się 

zaoszczędzić trochę pieniędzy.  

 

4. ZAKWATEROWANIE 

Zakwaterowania szukałyśmy jeszcze będąc w Polsce, niestety nie przyniosło to zamierzonego 

efektu. Mieszkanie udało nam się znaleźć będąc już na miejscu, korzystając ze stron typu olx lub 

Bquatro. Dobrym rozwiązaniem jest również spacer po okolicznych restauracjach, pubach czy 

supermarketach, ponieważ wiele ofert zakwaterowania roznosi się tzw. „pocztą pantoflową”. Średnio 

koszt wynajmu mieszkania to ok. 200 – 250 euro.  

 

 



 

 

5. KOSZTY ŻYCIA  
 
Walutą obowiązującą w Portugalii jest euro. Ceny produktów są nieco wyższe niż w Polsce. 

Popularnymi marketami są tam Pingo Doce czy Jumbo. Znajdziemy w nich wszystkoczego 

potrzebujemy.  

Dużą popularnością cieszą się tu owoce morza, które możemy znaleźć w każdym sklepie. 

Korzystną opcją są obiady/lunche na campusowych stołówkach. Za posiłek zapłacimy tu w granicy 

2.70 euro, na co składa się zupa, drugie danie, napój oraz deser. Do wyboru mamy danie mięsne, 

rybne lub wegetariańskie.  

W Faro spotkać się można z duża ilością restauracji „All you can eat” co oznacza, że płacimy 

raz i możemy zamówić wszystkie dania z karty. Koszt to od 10 do 15 euro za osobę. Będąc w Faro 

koniecznie spróbować trzeba Pastéis de Nata. Są to babeczki budyniowe z ciasta francuskiego 

charakterystyczne dla kuchni portugalskiej. 

 

6. ŻYCIE STUDENCKIE 

Organizacja ESN, która ma na celu jednoczenie Erasmusów, organizuje różnego rodzaju 

imprezy tematyczne, wyjazdy czy spotkania. Faro jest miastem z duża ilością studentów, więc życie 

nocne jest tu dobrze rozwinięte. W centrum znajduje się ulica z dużą ilością klubów czy barów. W 

klubach głównie spotkamy się z muzyką w stylu portugalskim, hiszpańskim czy brazylijskim. Będąc w 

Portugalii zachęcam do zapisania się na lekcję surfingu. Niesamowita przygoda!  

 

7. PODRÓŻE 

Faro jest bardzo dobrym punktem startowym, bilety lotnicze są stosunkowo tanie, a 

rezerwując je z odpowiednim wyprzedzeniem zapłacimy za nie grosze. Region Algarve może 

pochwalić się pięknymi plażami, czy klifami. Miejsc, do których warto się wybrać jest wiele: Porto, 

Lizbona, południe Portugalii, Sewilla (do której bez problemu możemy dostać się samochodem czy 

też busem) i wiele, wiele innych. Pociągiem możemy dostać się w każde miejsce Portugalii, a z kartą 

ESN mamy dodatkowe zniżki studenckie.  

 

8. CZY WARTO JECHAĆ NA ERASMUSA?  

Zdecydowanie tak! Śmiało mogę powiedzieć, że jest to przygoda, którą będę wspominać całe 

życie. Erasmus to nie tylko podróże, piękne plaże i życie towarzyskie. To przede wszystkim lekcja 

życia. Uczymy się odpowiedzialności, gospodarowania finansami, samodzielności. Dzięki takim 

wyjazdom stajemy się bardziej tolerancyjni w stosunku do drugiego człowieka czy kultury danego 

kraju. Zawiązujemy tam znajomości, które zostają z nami na lata. Dodatkowym plusem wyjazdu na 

Erasmusa jest również podszlifowanie języka angielskiego, w którym codziennie się komunikujemy.    
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