Erasmus report, Bc. Filip Fejdi
Čas pobytu: Zimný semester 2013-14, od 19. septembra po 15. február.
Mesto: Bragança
Štát: Portugal
Inštitút: Instituto Polytecnico de Bragança (Polytechnic Institute of Bragança)
Fakulta: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança (School Of Technology and
Business)
Zameranie školy:
V škole ponúkajú predmety z celej manažment-biznis oblasti: marketing, financie,
účtovníctvo, HR... Veľa predmetov podľa oficiálnej ponuky prebieha aj v angličtine.
Vačšina vyučujúcich vie hovoriť po anglický, ale či predmet bude prebiehať v angličtine,
závisí od počtu prihlásaných Erasmus študentov.
Oplatí sa zapísať na kurz portugalského jazyka (šiesty najpoužívanejší jazyk na svete),
ktorý je bezplatný. Trvá zhruba 2 mesiace a po úspešnom absolvovaní testu sa získava aj
certifikát. V škole funguje posilka.
Škola nema ESN sekciu (Erasmus student network), takže výlety, rôzne akcie a pod. si
musia Erasmus študenti sami organizovať.
Ubytovanie:
Škola nezabezpečuje ubytovanie pre študenta a nie je možné sa ubytovať v študentskom
internáte. Firma, ktorá spolupracuje so školou (Riskivector) ponúka ubytovanie v rôznych
bytoch na rozličných lokáciách v meste. Jednolôžková izba stojí 110e mesačne
a dvojlôžková 85e plus energie, ktoré v zimných mesiacoch vyjdú medzi 15 a 50e,
v závislosti, koľko spotrebujete elektriny na hriatie (toto hlavne platí pre ZS, zimné
mesiace). V takýchto bytoch spolu žijú 3-5 Erasmus študentov. Tieto byty sú dobre
zariadené, celkom priestranné, ale veľmi zle izolované. Neodporúčam ísť do Braganci počas
zimného semestra, ak ste príliš „alergickí“ na zimu. Tieto byty sa často neoplatí vôbec
zakurovať, lebo elektrina je drahá a izolácia vo väčšine bytov veľmi zlá.
Mesto:
Braganca je staré mesto, nachádzajúce sa v samom severovýchodnom rohu Portugalska,
40 min od Španielskej hranice. Neďaleko jeho centra sa nachádza hrad. V meste okrem
menších lokálnych predajní a supermarketov existuje Lidl a menší shopping center,
v ktorom sa nachádzajú športové predajne, Pull and Bear a veľa menej zmámych, ale
celkom kvalitných značiek, niektoré z nich portugalské. Španielske mesto Zaragoza sa
nachádza 2 hodiny cesty od Braganci, Porto 3 hodiny cesty autobusom, Lisabon 7-8 hodín.
Social life:
Aj keď je mesto relatívne malé, ponúka veľmi bohatý nočný život.

