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Mesto a študentský život
Coimbra sa nachádza v strede Portugalska, leží na brehu rieky Mondego; cca 200km od Lisabonu a 120
od Porta. Najbližšiu pláž nájdete pri mestečku Figuera da Foz, ktoré je vzdielané 48km od Coimbry.
Figuera je ideálnou destináciou aj pre surfistov, miestne školy surfovania ponúkajú kurzy za výhodné
ceny pre študentov z Coimbry.
Študentská atmosféra v Coimbre je vynikajúca. Do Coimbry ročne zavíta viac ako 2000 Erasmákov
z celého sveta. Zábava študentov je každý semester zaručená, o najlepších programoch sa pre
Erasmákov postarajú miestni študenti z ESN. Miestom stretnutia Erasmákov je Praca de Republika.
V okolí námestia je množstvo barov a kaviarní a každý večer sa tu stretávajú stovky študentov.
V Coimbre sa každý rok konajú 2 veľké študentské festivaly: „Festa das Latas“ (v októbri) a “ Queima
das Fitas“(v máji). Avšak v roku 2021, festival “ Queima das Fitas“ bol kvôli pandémii posunutý z mája
na október, takže ja som mala šťastie zažiť jeden z najväčších študentských festivalov v Európe. Kvôli
festivalu sa pozastavuje aj výučba na týždeň, aby si študenti mohli bezstarostne užiť rôzne programy
a koncerty. Na festival prichádzajú študenti z celého Portugalska a atmosféra Coimbry je v týchto
dňoch ozaj neskutočná.
Univerzita
Coimbra má viac univerzít, ja som študovala na historicky najstaršej univerzite, University of Coimbra.
Ekonomická fakulta (FEUC) ponúka cca. 30-40 predmetov v angličtine, v odboroch ako manažment,
ekonómia alebo medzinárodné vzťahy. Náročnosť predmetov je odlišná, väčšina profesorov si vyžaduje
prácu aj počas semestra (prezentácia, esej alebo midterm) a následne na študentov čaká skúška počas
skúškového obdobia ( alebo v predtermíne). Odporúčam navštíviť viac predmetov v prvých týždňoch
semestra, aby ste zistili hodnotenie a sylabus predmetov. Univerzita ponúka aj predmet portugalského
jazyka od úrovni A1. Poznala som ľudí, ktorí si museli zapísať predmety vyučované v portugalčine
(profesori väčšinou dovolia písať eseje a skúšku v angličtine), avšak všeobecne si myslím, že predmety
vyučované v portugalčine si vyžadujú oveľa viac práce, takže neodporúčam si zapísať predmety
v portugalčine. Väčšina profesorov má dobrú angličtinu, hoci sa môže stať, že angličtina niektorých
profesorov nebude na profesionálnej úrovni.
Ubytovanie
Ceny ubytovania v Coimbre pochybujú okolo 200-350€, všetko to totiž závisí od veľkosti a vybavenia
izby, lokality a počtu ľudí, s ktorými si zdieľaš kúpeľňu a kuchyňu. Ja som bývala v tzv. Erasmus house
a bola som veľmi spokojná. V našom apartmáne sme boli 7, a celkovo v dome nás bolo viac ako 20.
Veľakrát sme si organizovali spoločné beerpongy, karaoke alebo international dinner. V Coimbre je viac
Erasmus rezidencií, ale odporúčam sa vopred informovať o typu domu, pretože sú domy, v ktorých sa
na týždennej báze konajú obrovské house parties. Pre ľudí, ktorí vyhľadávajú väčší kľud by som
odporučila kľudnejšie Erasmus housy alebo byt. Ďalej odporúčam, aby ste sa vyhľadávali ubytovanie
s ďalšími Erasmákmi a nie s lokálnymi. Na FB sú rôzne skupiny, v ktorých môžete hľadať ubytovanie
ešte pred pobytom, ale vždy si overujte či nejde o podvod.

Cestovanie
Coimbra má výbornú lokalitu, autobusom alebo vlakom sa dá dostať do väčšiny veľkých miest
v Portugalsku. Ja som navštívila Lisabon, Porto, Sintru, Cascais ale aj Madrid (cesta trvá s nočným
Flixbusom cca 6,5 hodín). Portugalsko má prekrásnu prírodu a ponúka množstvo príležitostí na
turistiku. Jednodňový výlet sme spravili napr. na najvyšší vrch kontinentálneho Portugalska ( Serra de
Estrela). Za návštevu stoja určite Algarve, ktoré vás očaria s prekrásnymi plážami a útesmi, skrytými
jaskyňami a s tyrkysovou vodou. Takisto odporúčam návštevu Azorských ostrovov, pre mňa jedna
z najkrajších destinácií, ktorú som kedysi navštívila. Na Azoroch sme videli neuveriteľnú zelenú prírodu,
pláže s čiernym pieskom, termálne kúpele, jazerá, vodopády, prírodné bazény v oceáne, ananásové
a čajové plantáže.
Ak stále rozmýšľaš, či sa oplatí ísť na Erasmus a konečne vystúpiť z komfortnej zóny, tak moja odpoveď
je určite ÁNO. Určite to neoľutuješ!
V prípade otázok, kľudne sa na mňa obráťte. Rada pomôžem
Instagram: https://www.instagram.com/_biroreka_/
Facebook: https://www.facebook.com/rekiiii11/

