
 

Prečo Lisabon? 

Lisabon je hlavné mesto, ktoré si ťa určite získa či už starými žltými električkami, 

farebnými budovami, kachličkami, útulnými kaviarňami alebo nočným životom. Má 

nádhernú historickú časť, centrum mesta a hrad. Keďže sa mesto rozprestiera na 

kopcoch, ideálny relax ponúkajú vyhliadky „miradouro“ . Len 15 minút vlakom od mesta sa 

nachádza pobrežie atlantického oceánu s plážami. 

 

Prečo Catolica? 

Celý master program je vyučovaný iba v anglickom jazyku, preto majú všetci 

študenti (Erasmus, full master, double degree aj domáci Portugalci) predmety  

spolu, čo je po kultúrnej stránke nesmierne obohacujúce. Univerzita je otvorená 

každý deň 24 hodín. Nachádza sa v nej kaviareň, jedáleň a bufet. Hneď oproti 

škole je veľká knižnica.  

 

Štúdium prebieha v semestroch alebo trimestroch. Dva 

trimestre tvoria jeden semester. Buď sa volia predmety na 

celý semester (skúšky po konci semestra), alebo na každý 

trimester osobitne (skúšky na konci každého trimestra). 

Pokiaľ sa chystáš na Erasmus v zimnom semestri, výhodou 

trimestrálnych kurzov je, že všetky skúšky sú pred 

Vianocami. Zoznam kurzov si môžeš pozrieť tu: 

https://lnk.sk/eW56 



 

Vyučovací proces je odlišný od slovenského či už hodnotením alebo samotnou 

výučbou. Kurzy ktoré som navštevovala kládli predovšetkým dôraz na aktívnu 

účasť na hodinách, pracú v skupinách, čítanie prípadových štúdií alebo povinného 

čítania. Niektoré predmety okrem toho vyžadovali aj písanie esejí či 

prezentovanie skupinového projektu. Hodiny prebiehajú iba prostredníctvom 

cvičení, niečo ako prednáška tam neexistuje. Kurzy boli reálne praktické, 

dynamické a zamerané na súčasné témy. Výsledná známka pozostáva z práce 

počas kurzu a výstupného testu. Dátum skúšky je daný pre každý predmet po 

zostavení rozvrhu, takže už na začiatku štúdia vieš, kedy skončíš. Na každú 

skúšku je iba jeden pokus, nie 3 ako u nás. Maximálny počet získaných bodov je 

20, minimum na prejdenie 10. Nebuď prekvapený, keď tvoje výsledné hodnotenie 

bude len 14 alebo 15 bodov. Učitelia sú povinný držať priemer skupiny v tomto 

rozpätí. Získať 20 bodov je nemožné. 

Škola neponúka internátne bývanie, preto odporúčam hľadať ubytovanie hneď po 

tom, ako budeš oboznámený s výsledkom výberového konania. Cena za samostatnú 

izbu sa pohybuje v rozmedzí od 250-350 €, záleží s akým predstihom si budeš 

hľadať ubytovanie a či ideš na zimný alebo letný semester (kúsok vyšší nájom). 

Škola študentom poskytuje mailové adresy na rôzne študentské domy, ale ja 

odporúčam nájsť si izbu sám cez fb skupiny či uniplace.  

Mesto ponúka dopravu metrom, autobusom, električkami a vlakom. Mesačný 

lístok stojí cca 36€, pričom na dopravu neplatia žiadne študentské zľavy. Uber je 

v Lisabone veľmi využívaný a je lacnejší ako v Bratislave.  

Prečo Portugalsko? 

Sociálny život je skvelý a cenovo 

dostupný. Škola organizuje pre 

študentov welcome akcie a veľké 

množstvo výletov nielen na začiatku, ale 

aj počas semestra. Odporúčam 

pocestovať, čo sa dá. Navyše počasie je 

úžasné, 90% dní je slnečných. 

 


